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കർണാടകത്്ിന ്
നയുുഡൽഹി:രകരളതുുിൽനിനുുുളുുരോ
ഗികകളെംഗലാപുരതു്ുചികിതുുയകുുുു
കൊണുുുരൊകാൻഅതിർതുുിരോഡുതു
റകുുണകെനുുരകരളകഹരകുുടതിഉ
തുുരവികനതിരരകർണാടകസെർപുുിചുു
ഹർജിയിൽസുപപുീംരൊടതിരകപദുുുസർ
കുുാരികനുുുനിലപാടുരതടി.കഹരകുുട
തിഉതുുരവുരസുുുുകചയുുണകെനുുകർണാട
കയുകടആവേയുംരൊടതിഅംഗീകരിചുുു
െിലുു.ഹർജിയിൽഏപപുിൽഏഴിനുകുടു
തൽവാദംരകൾകുുും.ഈപപുതിസനുുി
സെയതു്ുഇരുസംസുുാനങുുളംുപപു
ശനുംവഷളാകുുരുകതനു്ുരൊടതിനിർരദ
േിചുുു.
രകരള,കർണാടകചീഫുകസപകുടുുറിൊ

രംുആരോഗയുകസപകുടുുറിൊരുൊയിരകപദുുു

ആരോഗയുകസപകുടുുറിചർചുുനടതുുിപപു
ശനുതുുിനുരെയുൊയപരിഹാരംകകണുു
തുുണകെനുുുംജസുുുുിസുൊരായഎൽ.നാ
രഗേവുരറാവ,ുദീപകുഗുപതുഎനുുിവരട
ങുുിയകരഞു്ുനിർരദേിചുുു.വിഡിരോ
രൊൺഫറൻസിങുുിലുകടയായിരുനുുുഹ
ർജിയിൽരൊടതിവാദംരകടുുത.ുഗുരുതരാ
വസുുയിലായരോഗികളുകടകാരയുതുുിൽ
സവുീകരിരകുുണുുൊനദണുുങുുൾസംര
നുുിചു്ുചീഫുകസപകുടുുറിൊർചർചുുകചയതുു
ൊർഗരരഖയുണുുാകുുണം.ഇതുപരിഗണി
ചുുാവംുവിഷയതുുിൽഅനുുിെവിധികയ
നുുസുചനയാണുരൊടതിനൽകുനുുത.ു
അടിയനുുരസാഹചരയുങുുളിൽവാഹനങുു
ൾകടതുുിവിരടണുുിവരുകെനുുുരൊടതി
വാകുുാൽഅഭിപപുായകപുുടുുു.

രോഡുഅടചുുിരികുുുനുുതുകൊരോണ
വയുാപനംതടയാനാകണനുുുംവിഷയംരക
രളകഹരകുുടതിയുകടഅധികാരപരിധി
യിൽവരുനുുതകലുുനുുുംകർണാടകവാദി
ചുുു.പുറതുുുനിനുുുളുുരോഗികകളഉൾ
കകുുളുുാനുളുുസൗകരയുങുുൾഇരപുുഴ
കതുുസാഹചരയുതുുിൽെംഗലാപുരംജിലുു
യിൽഇലുു.രോഗികൾകുുായിഅതിർതുുി
തുറനുുുകൊടുതുുാൽകർണാടകയികല
അതിർതുുിജിലുുകളിൽവൻരൊതിൽ
കൊരോണവയുാപനമുണുുാവാം-അവർവാ
ദിചുുു.അടിയനുുരചികിതുുയകുുുുരൊകു
നുുരോഗികൾകുുുരവണുുിൊപതുൊണുരോ
ഡുതുറകുുാൻആവേയുകപുുടുനുുകതനു്ുരക
രളതുുിനുരവണുുിഹാജരായസീനിയർഅ
ഭിഭാഷകൻജയദുീപുഗുപതുചുണുുികുുാടുുി.
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ഹരിഇരിങ്്ാലക്്്ട
കാടുുുർ:കൊരോണകുുാലതു്ു
പുതിയരനാവലികനുുുപണി
പുുുരയിൽപപുരവേിചു്ുെലയാള
തുുികനുുുപപുിയകഥാകാരൻ
അരോകൻചരുവിൽ.ഇതു
വകരഎഴുതിയിടുുുളുുതുകചറു
കഥകളംുരണുുുലഘുരൊവ
ലുകളംു.കവറംുവായന
യകുുുുരവണുുിയുളുുഒരുരൊ
വലലുുെനസിൽ.െറുുുളുുവർ
വിചാരികുുുനുുതുരൊകലഎ
ളുപുുതുുിൽരചനനിർവഹി
കുുാവുനുുവിഷയവുെലുു.
ഈകാലഘടുുതുുികനുുുഅട

യാളങുുൾമുഴുവൻഒപുുികയ
ടുകുുുകയാണുകഥാകാരകനുുു

ലകുുുയം.കമുുുയുണിസു്ുുുപാർടുുി
കളുകടവിഭജനംകൊടുുുളുു
രാഷ്പടുീയപശുുാതുുലവംു
സാമുഹികമുരനുുറുുങുുളംു
രൊവലിൽചർചുുകചയുുകപുു
ടംു.സെകാലികസംഭവങുുൾ
കുുുംവലികോരുഇടംനൽക
ണം.എലുുാതുുിലുമുപരി,എ
ഴുതുുികനുുുസതയുസനുുതനി
ലനിർരതുുണുുതംുഒഴിചുുുകു
ടാനാവതുുതാണ.ുഇതുുര
കോരുബുഹദുരൊവലികനുുുര
ചനയകുു്ുഏറുുവംുആവേയുൊ
യകുറിപുുുകളംുെറുുുംതയാറാ
രകുുണുുതുണു്ു.അതിനുസ
ഹായികുുുനുുപഗുനുുങുുളംുച
രിപതുസംഭവങുുളംുകറഫർ

കചയുുാൻഈകൊരോണ
കുുാലംഉപകാരകപുുടുകെനുുാ
ണുഅരോകകനുുുഉതുുെവി
േവുാസം.
കുഷിരോടുവളകരആഭിമു

ഖയുമുളുുഎഴുതുുുകാരനാണു
അരോകൻചരുവിൽ.സവു
നുുംപുരയിടതുുിൽപചുുകുുറി
കുഷികചയുുാനുളുുആപഗുഹ
തുുിനുതടസൊകുനുുതുഇട
യകുുുികടഅലടുുുനുുസര്ൊ
ണുുികലറുുിസ.്സുഹുതുുുംക
ഥാകുതുുുൊയഅഷുുമുർതുുി
യംുഇരപുുൾപുരയിടകുുൃഷി
യിൽസെയംകകണുുതുുികുു
ഴിഞുുു.
രോകുു്ഡൗണികനതുടർ

നുു്സാധാരണജനങുുൾകുുു
ണുുായബുദുുിമുടുുുകൾപങുുു
വയകുുുാനംുകഥാകുതുു്സെ
യംകകണുുതുുി.ഒരുെഹാവി
പതുു്തടയാൻഏർകപുുടു
തുുിയസംവിധാനകെനുുനി
ലയകുുു്ജനങുുൾരോകുു്
ഡൗണിരൊടുപുർണൊയി
സഹകരികുുണം.സമുഹ
തുുിൽഒറുുകപുുടുുവകരയംുനി
തയുവുതുുികുുുപപുയാസകപുുടു
നുുവകരയംുരോലിനഷുുകപുുടുു
സാധാരണകുുാകരയംുസ
ഹായിരകുുണുുതുനമുുുകടകട
െയാണ.ുപഞുുായതുുുകളിൽ
ആരംഭിചുുസമുഹഅടുകുുള
യുകടനടതുുിപുുിൽസഹായ

ങുുൾനൽകികുകുണുു്അ
തുുരകുുാകരസഹായികുുാൻ
കഴിയംു.
രണുുുപപുളയദുരനുുങുുൾ

രനരിടുുരേഷൊണുസംസുുാ
നംകൊരോണകയനുുെഹാ
ൊരികയരനരിടുനുുത.ുപപുളയ
രതുുകടതകനുുതകർനുുടി
ഞുുസംസുുാനതുുികനുുുസാ
മുുതുുികരംഗംഏകറകവലുുു
വിളികൾരനരിടുനുുസദുുർഭ
ൊണ.ുഈഘടുുതുുിൽസം
സുുാനസർകുുാരികനസഹാ
യിരകുുണുുതുഓരോരുതുുരംു
ഏറുുവംുഉചിതൊയികാണ
ണകെനുുുംഅരോകൻചരു
വിൽ.

ഇരട്്്െറ്്ാൻ നാകെ 
ദീപം കതെിക്്ാം: ലോദി
നയുുഡൽഹി:കൊരോ
ണകയനുുഇരുടുുികന
അകറുുുനുുതിലുളുുരാ
ജയുതുുികനുുുകുടുുായെു
കാണികുുുനുുതിനു
നാകള(ഏപപുിൽഅ
ഞു്ു)കവളിചുുതുുികനുുു
ദിനൊകുുിൊറുുാകെനു്ു
പപുധാനെപനുുുിനരരപദുുു
രോദി.നാകളരാപതുിഒ
മുുതിനുഒമുുതുെിനിറു്ു
എലുുാവരംുവീടുകളിൽകലകറുു
ലുുാംഅണചു്ുരാൽകുുണിയി
രോവാതിൽകുുരോവിളകുുുക
ളംുകെഴുകുതിരികളംുരോർചുുു
കളംുകോകരൽഫുുാഷ്കല
റുുുകളംുകതളിയികുുണം.ഇതു
വഴികവളിചുുതുുികനുുുസുപുുർപ
വർനമുകു്ുഅനുഭവികുുാം,
കൊതുലകുുുയകതുുപപുതിഫലി
പുുികുുാം.ആകവളിചുുതുുിൽ,പപു
ഭയിൽ,നമുുുകടെനസിൽഉറപുുി
കുുാം,നമുുൾഒറുുയകുുുകലുുനു്ു.
കൊരോണകയരൊൽപുുികുുുക
കയനുുകൊതുലകുുുയതുുിൽ130
രൊടിഇനുുുയകുുാർഒനുുിചുുാകണ
നു്ു-രോദിപറഞുുു.ഇനുുകല
രാവികലജനങുുൾകുുുനൽകി
യവിഡിരോസരദുുേതുുിലാ
ണുരോദിയുകടആഹവുാനം.
എനുുാൽ,ദീപംകതളികുുുനുു

തിനുരവണുുിആരംുവീടിനുപു
റതുുുരൊകരുത.ുകുടുുംകുടരു
ത.ുസാമുഹികഅകലംപാലി
രചുുതീര.ുആരംുലകു്ുെണരര
ഖലംഘികുുരുത-ുഅരദുുഹംകു
ടുുിരചുുർതുുു.പപുകാേവംുപപുതീ
കുുയംുകൊണുുാണുകൊരോ
ണകകുുതിരായരൊരാടുുംനമുു
ൾതുടരുനുുത.ുഒനുുിചുുുനിനുുാ
ൽകൊരോണകയരനരിടാൻ
രാജയുതുുിനുകഴിയംു.രോ
കു്ുഡൗണിരൊടുനലുുരീതിയി
ൽതകനുുജനങുുൾസഹകരി
കുുുനുുുണു്ു.ഈഐകയും
കാതുുുസുകുുികുുണം.
എപതുനാൾവീടുകളി

ൽഇരിരകുുണുുിവരുകെനു്ു

ആേങുുകപുുടുനുുവരു
ണു്ു.നമുകുുുചുറുുും
അനുുകാരൊകുുിയി
രികുുുകയാണുകൊ
രോണ.ഈഇരുടുുി
കനഇലുുാതാകുുാൻ
നമുകുുുകഴിയംു.നാ
ലുവേതുുുംദീപം
കതളിചു്ുനമുകുുിതി
കനരൊൽപുുികുുാം.
130രൊടിഇനുുുയകുുാ

രുകടസുപുുർപവർഏപപുിൽഅ
ഞുുിനുനമുകു്ുകതളിയികുുാനാ
വണം-രോദിപറഞുുു.
കൊരോണകയഎങുുകനഒ

റുുയകുുുുരനരിടുകെനു്ുപലർ
കുുുംആേങുുയുണു്ു.ആരംുഒറുു
യകുുുലുു.130രൊടിജനങുുൾനി
ങുുരോകോപുുമുണു്ു.രാജയുംഒനുുാ
യാണുകൊരോണകകുുതിരര
രൊരാടുനുുത.ുരോഗതുുികനുുു
രലുുേങുുൾഅനുഭവികുുുനുുവ
കരനിരാേയിൽനിനു്ുഉയർ
തുുികകുുണുുുവരാനാകണകെ
നുുുംപപുധാനെപനുുുി.
കൊരോണകയഇനുുുയരനരി

ടുനുുരീതിെറുുുരാജയുങുുൾകുുു
ൊതുകയാകണനുുുംപലരംുഅ
നുകരികുുുനുുുകവനുുുംപപുധാന
െപനുുുിപറഞുുു.ജനതാകർഫയു,ു
െണിമുഴകുുൽ,കകയടികുുൽ,
പാപതുതുുിൽകൊടുുൽഎനുുിവ
കയലുുാംപരീകുുണകാലഘടുു
തുുിൽരാജയുംഒനുുിചുുുനിൽകുുു
നുുുഎനുുുകതളിയിചുുു.കൊ
രോണകകുുതിരരരാജയുതുുിനുഒ
നുുിചുുുനിൽകുുാനാ
വുകെനുുവിേവുാസം
ആഴതുുിലാകുുി.
ഈഒകതുുരുെ
രോകു്ുഡൗൺകാ
ലതുുുംകാണുനുുു-
അരദുുഹംപറഞുുു.
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തിരുവനനുുപുരം:രകരളതുുിൽുുഇനുുകലഒ
മുുതുരപർുുകു്ുകൊവിഡു19കവറസ്രാ
ധസുുിരീകരിചുുു.കാസർുുരോഡുഏഴുരപ
ർുുകുുുംതുശുർുു,കണുുുർുുജിലുുകളിൽുുനിനുുും
ഓരോരുതുുർുുകുുുൊണുരോഗംസുുിരികരി
ചുുത.ുദുരായിൽുുനിനുുുംവനുുനാലുരപ
ർുുകുുുംഷാർുുജ,അബുദാരി,ഡൽഹിനി
സാമുദുുീൻുുെർകുുസ്എനുുിവിടങുുളിൽുുനി
നുുുംവനുുഓരോരുതുുർുുകുുുംസമുുർുുകുു
തുുിലുകടരണുുുരപർുുകുുുൊണുരോഗമുണുുാ
യത.ു
സംസുുാനതു്ു295രപർുുകുുാണുഇതുവ

കരരോഗരാധസുുിരീകരിചുുത.ു14രപരു
കടപരിരോധനാഫലംഇനുുകലകനഗറുുീവു
ആയി.കണുുുരിൽുുചികിതുുയിലായിരുനുു
അഞുുുരപരുകടയംുകാസർുുരോഡുമുനുുു

രപരുകടയംുഇടുകുുിയിൽുുകൊതുപപുവർ
തുുകൻഉൾകപുുകടരണുുുരപരുകടയംുരൊ
ഴിരകുുടുരണുുുരപരുകടയംു(അതികോരാ
ൾകാസർുുരോഡുസവുരദേി),പതുുനംതിടുു,
രൊടുുയംജിലുുകളിൽുുനിനുുുംഓരോരുതുു
രുരടയംുപരിരോധനാഫലംകനഗറുുീവാ
ണ.ുരൊടുുയകതുുവുദുുദമുുതികളംുഅവ
കരശുപശുുഷിചുുനഴുസംുരോഗംരഭദൊയതി
കനതുുുടർുുനു്ുആശുപപതുിവിടുുു.
നിലവിൽുു251രപരാണുസംസുുാനകതുു

വിവിധആശുപപതുികളിൽുുചികിതുുയിലു
ളുുത.ു42രപർുുരോഗമുകുുിരനടി.1,69,997
രപർുുനിരീകുുണതുുിലാണ-ു1,69,291രപർുു
വീടുകളിലംു706രപർുുആശുപപതുികളിലംു.
184രപകരയാണുഇനുുകലആശുപപതുിയി
ൽുുപപുരവേിപുുിചുുത.ു

തിരുവനനുുപു
രം:ഞായറാഴചു
രാപതുിഒൻപതി
നുപപുധാനെ
പനുുുിനരരപദുുു
രോദിപപുഖയുാപി
ചുുദീപംകതളി
യികുുലിരൊടു
രാജയുംസഹക
രികുുുകെനുുാ
ണുതാൻകരു

തുനുുകതനു്ുമുഖയുെപനുുുിപിണറായി
വിജയൻ.""പപുകാേംപരതുുുകഎ
നുുതിരൊടുആർുുകുുുംവിരോജിപുുു
ണുുാരകണുുകാരയുെിലുു.അകൊരുനലുു
കാരയുൊണ.ുഅതിരൊടുരാജയുംസഹ
കരികുുുംഎനുുുതകനുുയാണുപപുതീ
കുുികുുുനുുത'ു'-വാർതുുാസരമുുളന
തുുിൽമുഖയുെപനുുുിവയുകുുൊകുുി.
""എനുുാൽ,തീർതുുുംസാധാരണ

കുുാരായലകുുകുുണകുുിനുആളുക
ളുകടെനസിൽേരിയായപപുകാേം
എതുുികുുുകയാണുരവണുുതു.സാ
ധാരണകുുാരംുകചുുവടകുുാരംുകൊ
ഴിലാളികളംുഉൾകപുുകടഒരടുുകറരപുുരു
കടെനസിൽുുേരിയായ രീതിയിൽുുപപു
കാേംകതളിയികുുാനാകണം.അതി
നുരവണുുതുസാമുുതുുികപിനുുുണ
യാണ.ുഅതുപിനുുാകലവരുൊയിരി
കുുും.ആദയുംഇതുുരതുുിൽുുഒരുപപു
കാേംവരകടുുഎനുുായിരികുുുംപപുധാ
നെപനുുുിചിനുുിചുുിടുുുണുുാവുക''-ഇതു
സംരനുുിചുുരോദയുതുുിനുഉതുുരൊ
യിമുഖയുെപനുുുിപറഞുുു.
പപുധാനെപനുുുിയുകടആഹവുാനംജ

നങുുൾുുസവുീകരികുുണകെനു്ുകുഷിെ
പനുുുിവി.എസ.്സുനിൽുുകുൊറംുപറ
ഞുുു.ആസരദുുേതുുിൽുുരാഷ്പടുീയം
കാരണണുുതിലുു.ഓരോവീടുുിലംുഒറുു
കപുുടുുുകഴിയുരപുുൾുുകവളിചുുതുുിലു
കടനമുുൾുുഎലുുാവരംുഒരുെിചുുാകണ
നുുസരദുുേൊണുഅരദഹംമുരനുു
ടുുുവയകുുുുനുുത.ുരാജയുംമുഴുവൻുുഒറുു
കകുുടുുായികൊരോണകകുുതിരരരൊ
രാടുനുുുകവനു്ുഇതിലുകടരോക

തുുിനുകാണിചുുുകൊടുകുുാം-
സുനിൽകുൊർചുണുുി
കുുാടുുി.

രാ ജയ്ം 
സ ഹ ക രി ക്്്ം: 
മ ്ഖയ് മ നന്്്ി 

കേ ർ്്ക്്് ക ്ടി 
കോ ഗ ബാ ധ91,69,997
നി രീ ക്് ണ ത്്ി ല്്

കേ ർ്് 

കോവിഡ ്19: 
ഇന്്്യയക്്്് കോകബാങ്്ിക്്് 

കോടി കോളർ
100
നയുുഡൽഹി:കൊവിഡു19വയുാ
പനംതടയാൻഇനുുുയയകുു്ുരോ
കരാങുുികനുുു100രൊടിരോള
ർ.പകർചുുവയുാധിരനരിടുനുുതി
നു25രാജയുങുുൾകുുായിനീകുുിവ
ചുു190രൊടിരോളറിൽനിനുുാ
ണുഇനുുുയയകുുുുളുുസഹായം.ദ
കുുിരണഷയുയിൽഏറുുവുെധികം
സഹായവംുഇനുുുയയകുുുാണ.ു
രോഗരാധിതകരകകണുുതുുു

ക,അവരുൊയിസമുുർകുുംപു
ലർതുുിയവകരകകണുുതുുിനിരീ
കുുണതുുിലാകുുുക,ലരോറടുുറി
സൗകരയുങുുൾവർധിപുുികുുുക,
ഐകൊരലഷൻവാർഡുകൾ
പകുെീകരികുുുക,സുരകുുാവ
സപ്തുങുുൾസംഭരികുുുകതുട
ങുുിയആവേയുങുുൾകു്ുഈപ
ണംഉപരോഗികുുാം.
കൊവിഡുതടയാൻഇനുുുയകയ

ടുതുുനടപടികളിൽസംതുപതുി
യുകണുുനു്ുരോകരാങുുികനുുുഇ
നുുുയഡയറകറുുുർജുകനജുഅഹ
മുുദുപറഞുുു.21ദിവസകതുു
അടചുുുപുടുുൽപപുഖയുാപിചുുതി
കൊപുുംസമുുദുവയുവസുുകയര
ലകപുുടുതുുാൻനടതുുിയപേുെ
വംുപപുധാനെപനുുുികലയുാൺ
രോജനരൊലുളുുപദുുതികൾ
ഉപരോഗിചു്ുസാമുഹികരകുുെം
ഉറപുുാകുുിയതംുഅഭിനദുുനാർ
ഹകെനുുുംജുകനദുഅഹമുുദ.ു

സം  സ്്ാ  ന  ങ്്  ള്്ക്്് ലെ  ബദ്്്ം 
ലോ  ടി അ  ന ് വ  ദി  ച്്് 

നയുുഡൽഹി:കൊരോണപപു
തിരോധപപുവർതുുനങുുൾ
കുുായിസംസുുാനങുുൾകു്ു
11,092രൊടിരുപനൽകാ
ൻരകപദുുുസർകുുാർതീരുൊ
നിചുുു.സംസുുാനദുരനുുനി
വാരണൊകനജകുെനു്ുുഫണുുി
നുകീഴിലായിരികുുുംഈ
തുകനൽകുക.കൊവിഡു
പപുതിരോധതുുിനുആവേയു
ൊയധനസഹായംനൽകു
കെനു്ുപപുധാനെപനുുുിനരരപദുുു
രോദികഴിഞുുദിവസംവി
ഡിരോരൊൺഫറൻസിൽ
മുഖയുെപനുുുിൊർകു്ുഉറപുുുനൽ
കിയതിനുപിനുുാകലയാണു
പപുഖയുാപനം.
2020-21കാലകതുുസം

സുുാനദുരനുുനിവാരണൊ
കനജകുെനു്ുുഫണുുികനുുുആദയു

ഗഡുഎനുുനിലയിൽഅടി
യനുുരസഹായംഎനുുാണു
രകപദുുുആഭയുനുുരെപനുുുാലയം
പുറതുുിറകുുിയഉതുുരവിൽ
പറയുനുുത.ുകൊരോണപപു
തിരോധപപുവർതുുനങുുൾ
കകുുപുുംരോഗനിർണയ
തുുിനംുചികിതുുയകുുുും
ഈഫണു്ുവിനിരോഗികുുാ
ൻസംസുുാനങുുൾകുു്അ
നുെതിയുണു്ു.
കവുാറകനുുുൻ-ഐകൊ

രലഷൻസൗകരയുങുുൾസ
ജുുീകരികുുൽ,പസുവസാംപി
ളുകളുകടരേഖരണം,കുടു
തൽപരിരോധനാരകപദുുു
ങുുൾസുുാപികുുൽ,ആരോ
ഗയുപപുവർതുുകർകുുായിസം
രകുുണഉപകരണങുുൾവാ
ങുുൽസർകുുാർആശുപപതുി

കളിരലയകുുുുളുുഉപകരണ
ങുുൾഎനുുിവയകുു്ുഈപ
ണംകചലവാകുുാം.
കതർെൽസക്ാനറുകൾ,

കവനുുുിരലറുുറുകൾ,എയർ
പയുുരിഫയർതുടങുുിയവ
വാങുുാം.നഗരസഭകൾ,
കൊലീസ,്അഗുുിരകുുാരസ
നഎനുുിവരുകടവിവിധ
ആവേയുങുുൾകുുുംഈഫ
ണുു്വിനിരോഗികുുാൻഅ
നുെതിയുണുു്.വീടിലുുാതുുവ
ർകുു്താതകുാലികഅഭയ
രകപദുുുങുുൾഒരുകുുൽ,അവ
ർകുുുഭകുുണം,ഇതരസം
സുുാനകൊഴിലാളികൾകുുു
സംരകുുണംഎനുുിവ
യുകുുുംഈപണംഉപരോ
ഗികുുാകെനുു്ഉതുുരവിൽപ
റയുനുുു.

ലോ ക ്ഡൗ ൺ: 
കെ. എം. എ ബര് ഹാം
അ ധയ് ക്് നാ യി 
സ മി തി 
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു
വയുാപനംപപുതിരോധികുുാൻ
ഏർകപുുടുതുുിയിരികുുുനുു21
ദിവസകതുുരോകുഡൗൺപി
ൻവലികുുലംുഅതിനുരേഷ
മുളുുതുടർനടപടികളംുഎങുു
കനയാവണകെനു്ുപഠികുുാൻ
മുൻചീഫുകസപകുടുുറിരോ.
കക.എം.എപരുഹാംഅധയുകുു
നായി17അംഗവിദഗധുസെി
തികയസംസുുാനസർകുുാർ
നിരോഗിചുുു.
കഴിഞുുദിവസംമുഖയുെപനുുുി

പിണറായിവിജയനുൊയിനട
തുുിയവിഡിരോരൊൺഫറ
ൻസിൽപപുധാനെപനുുുിനരരപദുുു
രോദിയാണുഇതുുരകോരുസെി
തികയനിരോഗികുുാൻനിർരദ
േിചുുത.ുസെിതിയുകടറിരപുുർടു്ു
പപുധാനെപനുുുികുുുകകൊറംു.
അടുർരഗാപാലകുഷണ്ൻ,

ൊമുുൻൊതയു,ുഎം.വി.രപുേ
യാംസ്കുൊർ,രിഷപു്ുൊർ
ൊതയുുഅറയകുുുൽ,അരുണ
സുദുുർരാജൻ,മുൻഡിജിപി
രജകുുബുപുനുുുസ,്അഡവു.
രി.രാെൻപിളുു,രാജീവുസദാ
നദുുൻ,രോ.രി.ഇകരുാൽ,
രോ.ഫസൽഗഫുർ,മുരളി
തുമുുാരുകുടി,രോ.പി.എ.കു
ൊർ,രോ.ഖദീജാെുംതാസ,്
രോ.മുദുൽഈപുുൻ,രോ.ഇ
രുദയരാജൻഎനുുിവരാണുസ
െിതിയംഗങുുൾ.

~11,092

തിരിച്്ടി
വിവിധചികിത്്കൾക്്ായിരകേളത്്ികെത്്ികൊവിഡ്രോക്ഡൗൺമ്െംക്ട്ങ്്ിരപ്്യ53ഒമാൻരൗേന്്ാകേയം്വഹിച്്്
കൊണ്്്ള്്ഒമാൻഎയർWY2224വിമാനംകൊച്്ിഅത്്ാോഷ്പെ്വിമാനത്്ാവളത്്ിൽനിന്്്ഇന്്കെവവകിട്്്മസക്റ്്ിരെക്്്ര
റന്്്യർന്്രപ്്ൾ. മന്കഷല്്ി

പേജ ്5

കൊവിഡ്പര്തിരോധപര്വർത്്നങ്്ള്കെഭാഗമായിപര്ധാനമപത്്്ിനരേപദ്്്രോദിഇന്്കെോജയ്കത്്49പര്മ്ഖകായികതാേങ്്
ള്മായിനെത്്ിയവീഡികൊരൊൺഫറൻസിൽഒളിംരയ്ൻരി.െി.ഉഷ.രകേളത്്ിൽനിന്്്ഉഷ,അഞജ്്രോബിരോർജ,്കക.
െി.ഇർഫാൻഎന്്ിവോണ്രകക്്ട്ത്്ത.്കൊവിഡ്രോധവതക്േണത്്ിൽ്്ഓരോര്ത്്രം്ഭാഗമാകണകമന്്്പര്ധാനമപത്്്ി
അഭയ്ർ്്ഥിച്്തായിഅഞജ്്രോബിരോർ്്ജ്"കമകപ്ൊവാർ്്ത്്'രൊട്രറഞ്്്.
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ച്ടിലം്കര്തബോയട...ബോഴിബക്്ട്ജില്്യിൽഉഷണ്തരംഗമ്ള്്തിനാൽജാശഗ്തബോയടയപാലീ
സ്നഗരത്്ിയലവാഹനങ്്ൾപരിബോധിക്്്ന്്്.-വിമിത്്്ഷാൽ

ശൊഴിശുകുട:ു ശൊവിഡുമായി ബനുു
കപുുടുു്ശൊഴിശുകുടുജിലുുയിൽുുഅവശേ
ഷികുുുനുുതുഅഞു്ുശൊസിറുുീവുശരസു
രളുു മാപതും. കമഡികുുൽുു ശൊകളജിൽുു
െിരിതുുയിലായിരുനുു ഒരു ശൊഴി
ശകുുടുസവുശദേികുടിശോഗംശഭദമായി
ഡിസെ്ാർുുജുു് കെയുുകപുുടുുതികന തുട
ർുുനുുാണിത.ുബുധനാഴെുയംുഒരാളുുകുു്
ശോഗംശഭദമായിരുനുുു.ഇതുകുടാകത
കമഡികുുൽുുശൊശളജുആശുപപതുിയിൽുു
െിരിതുുയിലുണുുായിരുനുുഒരുരാസ
ർുുശോഡുസവുശദേിയംുഅസുഖംശഭദമാ
യിഡിസെ്ാർുുജുആയിടുുുണു്ു.

ഇശൊകട ശൊസിറുുീവായ ഒരു രാസ
ർുുശോഡുസവുശദേിയംുഒരുരണുുുർുുസവു
ശദേിയുമാണുകമഡികുുൽുുശൊകളജിൽുു
അവശേഷികുുുനുുത.ു ഇനുു് ജിലുുയിൽുു
പുതിയശൊസിറുുീവുശരസുരളിലുു.ജിലുു
യിൽുുഇനു്ുആകര21,934ശപരാണുനി
രീകുുണതുുിലുളുുത.ുഇനു്ുപുതുതായി
വനുു13ശപർുുഉളുുകപുുകട26ശപരാണു
കമഡികുുൽുു ശൊകളജിൽുു നിരീകുുണ
തുുിലുളുുത.ു15ശപകരകമഡികുുൽുുശൊ
ശളജിൽുുനിനുുുഡിസെ്ാർുുജുകെയതുിടുുു
ണു്ു.
ഇനുു് 16 പസുവസാമുുിളുുപരിശോധന

യകുു്ുഅയചുുിടുുുണു്ു.ആകര297സാമുുി
ളുരളുുപരിശോധനയകുുുയചുുതിൽുു274
എണുുതുുികുുുൈലംലഭിചുുു.264എണുും
കനഗറുുീവാണ.ുഅസുഖംശഭദമായവർുുഉ
ളുുകപുുകടഏഴുശൊഴിശകുുടുസവുശദേിര
ളംുഒരുരണുുുർുുസവുശദേിയംുരണു്ുരാ
സർുുശോഡുസവുശദേിരളുമാണുശൊസി
റുുീവായിറിശപുുർുുടു്ുകെയുുകപുുടുുത.ു
പരിശോധനയകുുുയചുുസാമുുിളുരളിൽുു
23ശപരുകടപരിശോധനൈലംകുടില
ഭികുുാൻുുബാകുുിയുണുു്.ആശോഗയുവകു
പുു്ഡയറകറുുുർുുവീഡിശോശൊൺുുൈറ
ൻുുസിലുകടജിലുുയികലരൺുുശപുടാളുുറുമി

കലപപുവർുുതുുനങുുളുുവിലയിരുതുുി.മാ
നസിരസംഘർുുഷംകുറയകുുുുനുുതിനാ
യിജിലുുാമാനസിരാശോഗയുപദുുതിയു
കടരീഴിൽുുകമുുുൽുുകഹൽുുതുു്കഹൽുുപുു്
ഫലനിലുകട 26 ശപർുുകുു് ഇനുു് രൗ
ൺുുസലിംഗുനൽുുരി.കുടാകതമാനസി
രസംഘർുുഷം ലഘുരരികുുുനുുതികുുു
ഭാഗമായി24ശപർുുശോണിലുകടശസവ
നംശതടി.
ജിലുുാകമഡികുുൽുുഓൈീസർുുസംുവീഡി
ശോ ശൊൺുുൈറൻുുസിലുകട പി.എചുു്.
സി,സി.എചുു്.സി,താലുകുു്തല പപുവ
ർുുതുുനങുുളുുഅവശോരനംനടതുുി.

കോഴികക്്ട്നിലവിലള്്്ത്
അഞ്്്കോസിറ്്ീവ്കേസ്േൾ

ശതഞുുിപുുലം:വയുാജമദയുനിർ
മാണതുുിനു ഉപശോഗിചുു 60
ലിറുുർവാഷ്എകഫുസസ്അ
ധികുതർപിടികചുുടുതുുു.പര
പുുനങുുാടി ഉളുുണം ഭാഗതുു്
നിനു്ുഇനുുകലയാണുവാഷ്ര
കണുുടുതുുതു .ശൊവിഡ-ു 19
കുുു പശുുാതുുലതുുിൽ സർ
കുുാർവിശദേമദയുവിൽപുുനനി
ർതുുികവചുുിരുനുുു.ഇതികനതു
ടർനുു്വയുാജമദയുനിർമാണംത
ടയുനുുതികുുുഭാഗമായുപരപുു
നങുുാടിഎകഫുസസ്വകുപുു്
ഉശദുോഗസുുർ നടതുുിയ കറ
യഡുിലാണുവയുാജമദയുനിർമാ
ണതുുിനായുരലകുുികവചുുവാ
ഷപ്ിടികചുുടുതുുത.ു മുനുു് കുട
ങുുളിലായു60ലിറുുർവാഷംുവാ
റുുുഉപരരണങുുളുമാണുഅധി
കുതർ പിടികചുുടുതുുതു .എ
കഫുസസിനു ലഭിചുു രഹസയു
വിവരകതുുതുടർനുുായിരുനുുു

കറയഡു.ുഎകഫുസസ്ഉശദുോഗ
സുുൻമാരായ പപുദീപകുുമാർ ,
സുരജു , സുഭാഷ,് വിനീഷ,്

ഫപുഡവർവിശോദുഎനുുിവർ
ഉളകപുുടുുസംഘമാണുവാഷ്പി
ടികചുുടുതുുത.ു

വ്യാജമദ്യംനിർമാണം:
60ലിറ്്ർവാഷ്െിെിത്ച്ട്ത്്്

പരപ്്നങ്്ാടി-ഉള്്ണത്്്എകസ്സസ്വക്പ്്്ഉബയ്ോഗസ്്ർപി
ടിയച്്ട്ത്്വാഷ്

ശൊഴിശുകുട:ു കൊശോണപപു
തിശോധതുുിനുസർുുകുുാർുുസം
വിധാനങുുളുുകുകുപുും െലി
കുുാൻുുആസുുുുർുുമിംസംു.കരാവി
ഡു 19 ബാധിചുു ശോഗിരളുകട
െിരിതുുയകുുുായു ആസുുുുർുുമിം
സികുുു ശരരളതുുികല അഞുു്
ആശുപപതുിരളിലായി750രിട
കുുരളുുവിടുുുനൽുുകുകമനുു്ആ
സുുുുർുുഡിഎംകഹൽുുതു്ുകരയർുു
സുുാപരകെയർുുമാനംുമാകന
ജിങു ഡയറകറുുുറുമായ ശോ.
ആസാദുമുപുുൻുു.രഴിഞുുദിവ
സംമുഖയുമപനുുുിയുമായിനടതുുി

യെർുുചുുയിലാണുആസുുുുർുു മിം
സികുുുഏറണാകുളം, ശൊഴി
ശകുുട,ുശൊടുുയകുുുൽുു,രണുുുർുു,
വയനാടുആശുപപതുിരളിലായി
750രിടകുുരളുുവിടുുുനൽുുരാൻുു
സനുുദുുതഅറിയിചുുത.ുമുഖയുമ
പനുുുിയുകടദുരിതാേവുാസനിധി
യിശലകുു്2.5ശൊടിനൽുുകുകമ
നുുുംശോ.ആസാദുമുപുുൻുുമു
ഖയുമപനുുുികയഅറിയിചുുു.750രി
ടകുുളുുെിരിതുുയകുുുായുനീകുുി
കവകുുുനുുതിനുപുറശമകൊചുുി,
ശൊഴിശകുുട,ുരണുുുർുുആശുപ
പതുിരളുുകുു്സമീപമുളുുശോടുു

ലുരളുുഅപുുാർുുടകുമു്ുുരളുുതു
ടങുുിയിടങുുളിൽുു നിരീകുുണ
തുുിലുളുു ശോഗിരകള െിരി
തുുികുുാനായിശോകറുുുർുുമാരു
കട ശസവനം നൽുുകുകമനുുും
ആസാദമുുപുുൻുു മുഖയുമപനുുുികുു്
ഉറപുുുനൽുുരിയിടുുുണു്ു.ഇനുുുയൻുു
രൗൺുുസിൽുുഓഫുകമഡികുുൽുു
റിശസർുുചു്ുകസുുുർുു(ഐസിഎം
ആർുു) അംഗീരാരം നൽുുരിയ
കൊശോണഫവറസ്പരിശോ
ധനാലാബുഅടുതുുദിവസംത
കനുുശൊഴിശുകുടുആസുുുുർുുമിം
സിൽുുപപുവർുുതുുിചു്ുതുടങുുും.

സർക്്ാരിതൊപ്്ംആസ്്്്ർമിംസ്,
തകാവിഡ്ചികിത്്യ്ക്്്750കിെക്്കൾതറഡി

ശൊഴിശുകുട:ു കൊശോണ
ഫവറസ് ശോഗബാധയുകട
സാധയുത കൊതുജനങുുള
കുു്സവുയംനിർണയികുുാൻ
സഹായികുുുനുു ഒരു ഓൺ
ഫലൻ സംവിധാനം ഒരു
കുുി ശബബി കമശമുുറിയൽ
ശോസപ്ിറുുൽ. ശോരാശോ
ഗയുസംഘടനയംുശരപദുുുഗവ
ൺകമുുുികുുുആശോഗയുകു
ടംുബശകുുമ മപനുുുാലയവംു
പപുസിദുുീരരിചുു മാർഗനിർ
ശദുുേങുുള അടിസുുാനമാ
കുുിയാണുഈസംവിധാനം
മലയാളതുുിലംുഇംഗുുീഷിലു
മായി തയാറാകുുിയിരികുുു
നുുത.ുഉപശോകുുാകുുളകു്ു
അവരുകടശോഗലകുുണങുു
ള, യാപതുാ െരിപതും, ശോഗി
സമുുർകുുംഎനുുിവകയകുുു
റിചുു്ശോദികുുുനുുശോദയുങുു
ളകുു്ഉതുുരംനൽകുനുുതി

ലുകടഅവരുകടശോഗസാ
ധയുതസവുയംവിലയിരുതുുാ
ൻരഴിയംു.വളകരലളിതമാ
യിഒരു'ൊറു്ു'രുപതുുിലാണു
ഈ സംവിധാനം വിരസി
പുുികചുുടുതുുിരികുുുനുുത.ുഉയ
ർനുുശോഗസാധയുതഉകണുു
നുു് രകണുുതുുിയാൽ, തുടർ
നടപടിരകളകുറിചുുുളുുനിർ
ശദേങുുള ലഭികുുും. കൊ
ശോണഫവറസ്ശോഗകതുു
കുറിചു്ുകുടുതൽഅറിയാൻ
ഉളുുഉപാധിരളംുകഹൽപു
ഫലൻനമുുറംുഇതിൽന
ൽരിയിടുുുണുു്.ഇതിനരംരാ
ജയുതുുുടനീളമുളുു പതിനാ
യിരതുുിലധിരംജനങുുളഉ
പശോഗിചുു ഈ സംവിധാ
നം പപുശോജനകപുുടുതുുാൻ
https://covid.bmhcare.in എ
നുുലിങു്ുസദുുർേിചുുാൽമതി
യാവുനുുതാണ.ു

കൊഫോണാസാധ്യതനിർണയസൊയി
വികസിപ്്ിച്്്ഫേേികമഫ്മ്േിയലഫോസ്പിറ്്ല

രാകുുുർ: കുടുുമുുുർ ആർടസു്
ആൻഡു രളചുുറൽ ലശവഴസു്
അശൊസിശയഷൻ(രല)രാ
കുുുർകപാലീസ്ശസുുുുഷൻപരി
ധിയികല ഇതരസംസുുാന
കതാഴിലാളിരളകുുുളുു ഭകുുുയ
വസത്ുകുുളഫരമാറി.ശസുുുുഷ

ൻഇൻസക്പകറുുുർമുഹമുുദുറാ
ൈിഭകുുുയവസത്ുകുുളഏറുുുവാ
ങുുി.രലകസപരുടുുറിഒ.എം.രാമ
െപദുുുൻ,പപുസിഡു്ുുടി.കുഷണ്
ൻകുടുുി, എസ്ഐ. ആശഗഷ,്
എഎസഐ്നാസർ,റഷീദുഎ
നുുിവർപകങുുടുതുുു.

ഭക്്്യവസ്ത്ക്്ൾകകമാറി
ഇതരസംസ്്ാന യതാഴിലാളികൾക്്് കല നൽക്ന്് ഭക്്്യവ
സത്്ക്്ൾമ്ഹമ്്ദ്റാഫിഏറ്്്വാങ്്്ന്്്.

ശതഞുുിപുുലം: ശെളാരിയികല
ഐഒസിലുുാുുുിൽമുഖയുമപനുുുി
യുകടസതവുരഇടകപടലുണുുാ
രണകമനുു്ഐഒസിജനരീയ
സമരസമിതിശനതാകുുളആ
വേയുകപുുടുുു .രാജയും ശോകുു്
ഡൗണു പപുഖയുാപിചുുശപുുളമു
തൽ ശൊവിഡു19 കനതികര
യാകൊരു മുൻരരുതലുരളു
കമടുകുുാകതയാണുപപുവർതുുി
കുുുനുുതു300ൽപരംശൊഴി
ലാളിരള രയറിയിറങുുുനുു
തംു ശോലി കെയുുുനുുതുമായ
രമുുനിയിശലകുുു രർണാടര
യികല മംഗലാപുരതുുു നി
നുുുംടാങുുർശോറിയിൽഎൽ
.പിജിഎതുുിചുുുമലബാറികല
വിവിധജിലുുരളിശലകുു്വിതര
ണതുുിനുശൊകുനുുതംുതിരി
ചുുുവരുനുുതുമായജീവനകുുാ
ർകുുും യാകൊരു മുൻരരുത
ലംു എടുതുുിലുു. പി കര കു
ഞുുലികുുുടുുി എംപി, മപനുുുി
കര.ടിജലീൽ, മലപുുുറം ജിലുുാ
രലകറുുുർ, ജിലുുാ കമഡികുുൽ
ഓൈീസർ,എസ.്പിഎനുുിവർ
കുു് പരാതി നൽരിയതികന

തുടർനുുാണു ജിലുുാ ഭരണകു
ടംഇടകപടുുത.ുകൊഴിലാളിരള
കുു്മാസ്ക,ുശഗറുുിനുപുറതുുു
സാനിടുുഫറസർ, നാമമാപതു
വാഹനകുുീനിംഗുഎനുുിവഒരു
കുുിയത.ു ജീവനകുുാർകുുും മ
റുുുംഡിൈിമാസക്ുളഎതുുി
ശരണുു സഹെരയുംശൊലംുഉ
ണുുായി. ശോഗ ഭയംരാരണം
രാസർശൊടുജിലുുയിൽവിതര
ണതുുിനുശൊശരണുുതികലുുനുു
ണുസി.ഐ.ടി.യ,ുഐ.എൻ.
ടി.യു സി, ബി എം എസ,്എ
നുുീപടുകുു്സംഘടനരളുകടതീ
രുമാനം.എനുുാൽഅവേയുവ
സത്ു എനുു നിലയിൽ ഓൈീ
സിൽനിനുുുംഉണുുായഇടകപ
ടലികനതുുുടർനുുു ഗയുാസ് എ
തുുികുുാൻ യുണിയനുരള
തീരുമാനിചുുിടുുുണുു്.െിലപടുകുുു
രളശൊരാംഎനുുുംഅറിയി
െിടുുുമുണുു്.ഇവർകുു്രഴിഞുു
ദിവസംആശോഗയുവകുപുു്കുുാ
സംുനൽരിയിടുുുണുു്.എനുുാൽ
പല ജിലുുരളികലയംു ഏജൻ
സിഉടമസുുതയിലുളുു50ൽ
പരം ശോറി കൊഴിലാളിരള

ശെളാരിഅങുുാടിയിലംുപരി
സരതുുുമാണുതാമസികുുുനുു
തു .അവിടങുുളിൽ യാകൊരു
പേുദുുയംുകൊഴിലാളിരളഎ
ടുകുുുനുുികലുുനുുുംഅങുുാടിയി
ൽരറങുുി നടകുുുരയാകണ
നുുുംശനതാകുുളപറഞുുു.ര
ർണാടരയിൽ നിനുുുകമതുുു
നുുടാങുുർജീവനകുുാർകുു്താമ
സികുുാൻസൗരരയുവുമിലുു.മറുു്
ജിലുുരളിൽ.ഉളകപകടശൊയി
വരുനുുകൊഴിലാളിരളഎനുു
നിലയിൽശോകുു്ഡൗണുതീ
രുനുുതുവകര താമസതുുിനു
സൗരരയുകോരുകുുണകമ
നുുും,അവകരനിരീകുുികുുുനുു
തിനുകമഡികുുൽസംഘകതുു
യംുകൊലീസികനയംുശവകറ
ശവകറനിശോഗികുുണകമനുുും
ഐ.ഒ.സിരനരീയസമരസ
മിതിശനതാകുുളായ,പി.എംമു
ഹമുുദു അലി ബാബു ,റൈീഖു
ശൊരാടുുുങുുള,കര. മുഹമുുദു
ബാബ,ുസശുതുഷ്,രാണിയാ
ടതു ബഷീർ ,റഷീദു മൗല
വി,എം.കര.ഹനീൈഎനുുിവ
ർആവേയുകപുുടുുു.

ശചളാരിഐഒസിപ്്ാന്്്ിൽമ്ഖ്യമന്ത്്ിയ്തെ
സെ്വരഇെതെെൽശവണതമന്്്

കുറുുുയാടി :ശരരളാൈയർസർ
വീസ്അശൊസിശയഷൻനാ
ദാപുരംയുണിറുുികലശസനാം
ഗങുുള കുനുുുമുുൽ പഗുാമ പ
ഞുുായതുു് രമുുുയുണിറുുി രിചുു
നികലതുുുവർകുു് മുടുു, പബുഡ,ു
പഴം തുടങുുിയ ഭകുുുയവസത്ു
കുുളനൽരി.കുനുുുമുുൽപഗുാമ
പഞുുായതുു് പപുസിഡുു്ു കര.
ടി.െപദുുുൻ ഏറുുുവാങുുി. കൊ
കോണാ പപുതിശോധയജുു
തുുികുുുഭാഗമായിഅഗുുിേമ
നശസനാവിഭാഗംരഴിഞുുദി
വസങുുിൽകുറുുുയാടി,നാദാപു
രംനിശോജരമണുുലതുുികല
കൊതുസുുലങുുളിൽഅണു
വിമുകുുമാകുുുനുുതിനുു് പുറ

കമവീടുരളിൽമരുനുുുരളംുമ
റുു് ഭകുുണ വസത്ുകുുളംു കെ
യതുുവരിരയാകണനുുുംഏതു
അടിയനുുിരഘടുുങുുളിലംു101
എനുു നമുുറിൽ ബനുുകപശട
ണുുതാകണനുുും ശസനാംഗങുു
ളഅറിയിചുുു.ഭകുുുയവസത്ുവി
തരണപരിപാടിയിൽസംസുുാ
ന എകസുിരയുുടുുീവംു ശൊഴി
ശുകുടുശമഖലാപപുസിഡനുുുുമാ
യ ഫഷശനഷ് കോശരരി, യു
ണിറുു്പപുസിഡുു്ുഷിശജഷ,്ശമ
ഖലാ രമുുിറുുി അംഗം ജിജി
ത,ുയുണിറുു് രൺവീനർ സ
ശുതുഷ,്പടുഷറർഷിഗികലഷ,്വി
ശജഷ,്വിശവകു തുടങുുിയവർ
സനുുിഹിതരായിരുനുുു.

അഗ്്ിശമനശസനാവിഭാഗംമര്ന്്്ം
ഭക്്്യവസ്ത്ക്്ള്ംനൽകി

അഗ്്ിശമനബസനാവിഭാഗംക്ന്്്മ്്ൽശഗ്ാമപഞ്്ായത്്്കിച്്
നിബലക്്്നൽകിയഭക്്്യവസത്്ക്്ൾശപ്സിഡണ്്്യക.ടിരാജൻ
എറ്്്വാങ്്്ന്്്

താന്രില
ഫ്തോമകകയർ
ത്പവർത്്കന്കവഫ്ട്റ്്്
ശതഞുുിപുുലം:ശപുൊമകരയർ
പപുവർതുുരനുകവശടുുറുുു.താനു
ർുുപണുുാരരടപുുുറംസവുശദേി
ശൊറുരടവതു്ുജാബിർുു(27)
നാണുകവശടുുറുുതു.ഇനു്ുപുല
ർുുകചുുമുനുുരമണിശോകടയാ
ണുആയുധങുുളുമായിഎതുുി
യഅപരുമിസംഘമാണുഇയാ
കളആപരുമിചുുത.ുവീടുുിശലകു്ുവ
രുനുുവഴിയാണുആപരുമണമു
ണുുായത.ുശപുടാശോകരയറികുുു
സജീവപപുവർുുതുുരനായജാ
ബിർുുകൊശോണപപുതിശോധ
പപുവർുുതുുനങുുളുകടഭാഗമായി
കപാലീസുമായിസഹരരിചു്ു
പപുവർുുതുുനംനടതുുിതിരികര
വീടുുിശലകു്ുവരുശപുുളാണുആ
പരുമണമുണുുായകതനുുപറയു
നുുു.
ഫരകുുുംരാലിനംുകവശടുുറുു
ഇയാകളസവുരാരയുആശുപപതുി
യിൽുുെിരിതുുനൽരിയശേ
ഷംവീടുുിശലകു്ുതിരിചുുയചുുു.
സംഭവതുുിൽുുതാനുർുുകപാലീ
സ്അശനുവഷണംആരംഭിചുുു.
ചീഞ്്കചമ്്ീൻ
പിടിക്ച്ട്ത്്്
തലശേരി:ആപനുുുവിജയവാ
ഡയിൽനിനുുുംശോറിയിൽ
കൊണുുുവനുുഭകുുുയശോഗയുമ
ലുുാതുു30രിശോകെമുുീൻപി
ടികുടിനേിപുുിചുുു.വയുാഴാഴെു
രാപതുിതലശേരിമടുുാപമുുുംഇദുുി
രാപാർകുുിനുസമീപംനിർ
തുുിയിടുുശോറിയിൽനിനുുും
ദുർഗനുുംഅനുഭവകപുുടുുതി
കനതുടർനു്ുപരിസരവാസിര
ളകപാലീസികനവിവരമറിയി
കുുുരയായിരുനുുു.തലശേരി
എസ.്ഐബിനുശോഹകുുു
ശനതുതവുതുുിലുളുുകപാലീ
സംു,നഗരസഭആശോഗയുവി
ഭാഗംഉശദുോഗസുുരംുസുുല
കതുുതുുിപരിശോധിചുുശപുുഴാ
ണുപുഴുവരിചുുനിലയിൽകെ
മുുീൻരണുുത.ു
മതിയായഭകുുുയസുരകുുാമാ
നദണുുങുുളപാലികുുാകത
കൊണുുുശൊയതിനുകപാലീസ്
ശരകസടുതുുു.തലശേരിയികല
മതുുുയവയുാപാരഏജൻറ്ുറൈീ
ഖുആണുമതുുുയംശൊഴിശകുു
ശടകു്ുകൊണുുുശൊരാനായി
ഏർപുുാടാകുുിയതുഇയാളിൽ
നിനുുുംഭകുുുയസുരകുുാനിയമ
പപുരാരംപിഴഈടാകുുും.എ
സ.്ഐ.ബിനുശോഹൻ,കഹ
ൽതു്ുസുപുുർഫവസർഉസമ്ാ
ൻൊലിയാടൻ,കഹൽതു്ുഇ
ൻസക്പകുുർമാരായകര.സില
തീഷ,്വി.ആർജയെപദുുുൻഎ
നുുിവരടങുുുനുുസംഘമാണു
കെമുുീൻപിടികുടിയത.ു
വിലക്്്ലംഘിച്്്
ചായകച്്വടം
നടത്്ിയവർക്ക്തികരഫകസ്
ശതഞുുിപുുലം:കരാവിഡു-19
കനതുടർനു്ുസർകുുാറികുുു
നിർശദുുേംമറിരടനു്ുൊയരചുു
വടംനടതുുിയമുനു്ുശപർകകുു
തിശരശരസ.്കപരുവളുുുർപ
ഞുുായതുുികലഇരുമുുംകുടു
കുുികലരണുുുംരാടപുുടിയികല
ഒരുസുുാപനതുുികലൊയര
ചുുവടകുുാർകകുുതിശരയാണുഇ
നുുകലശതഞുുിപുുലംകപാലീസ്
ശരകസടുതുുതു.
ഇരുമുുംകുടുകുുിൽപാരഫഡ
സ്ശബകുുറിയികലഒളരരയാ
റതുുുംപടിമുടിമനുുിൽമരകുുാ
ർമരൻകുനാരിതുമുുതു്ുമു
ഹമുുദു(46),ഇരുമുുംകുടുകുുി
ൽസൈശോടുുലികലകപരുവ
ളുുുർ,നടുകുുര,എളുുാതു്ുപ
റമുുിൽമുഹമുുദുകുടുുിയുകടമ
രൻമുസ(52),രാടപടിനയുു
സുുുുാർശോടുുലികലരരിപുുുർ,
ശൊഴികുുാമാടംമഹമുുദുമു
സുുുയാറുകടമരൻസിഅബുുുള
വഹാബു(40)എനുുിവർകകുു
തിശരയാണുശരസ.്സർകുുാറി
കുുുനിർശദുുേംലംഘിചു്ുൊയ
രചുുവടംനടതുുിയതികനതിശര
യാണുശരകസടുതുുകതനു്ു
കപാലീസ്വയുകുുമാകുുിയത.ു
വിഷ്വിന്വിഷരെിത
പച്്ക്്േിയ്മായി
എരഫ്ഞ്ളിപഞ്്ായത്്്
തലശേരി:എരശഞുുളിപഗുാമ
പഞുുായതു്ുജീവനിപദുുതി
പപുരാരംപതിനാറാംവാർഡി
ൽഒരുമകജ.എൽ.ജിപരുുപു്ുപ
ശരതു്ുതാകഴവയലിലാണുകവ
ളുുരികുഷിവിളകവടുപു്ുതുട
ങുുിയത.ുനമുുുകടകുഷിനമുുു
കടആശോഗയുംഎനുുആേയം
ഉളകുകുണുുുകൊണു്ുഎര
ശഞുുളിപഗുാമപഞുുായതു്ുഎ
രശഞുുളികുഷിഭവൻനടപുുി
ലാകുുുനുുജീവനിപദുുതിപപു
രാരംവടകുുുമുുാടുപതിനാറാം
വാർഡിൽവർഷങുുളായിതരി
േിടുുഅറുപതുകസൻറ്ുസുുല
തു്ുഒരുമകജ.എൽ.ജിപരുുപുുി
കലഏഴുശപർശെർനുുാണുകു
ഷികെയതുത.ു
െീര,കവണുു,പയർ,മുളക,ുകവ
ളുുരി,രയപു,കുമുുളം,കൊടുുി
കുുഎനുുിവയാണുവിളകവടു
തുുത.ുനാടികനനടുകുുിയകൊ
ശോണശോഗംരാരണംവിള
കവടുപുുിൽനിനു്ുലഭിചുുപചുുകുു
റിരളരമുുുയുണിറുുിരിചുുണി
ശലകു്ുകൊടുകുുാറുകണുുനു്ു
സി.ഡി.എസ.്അംഗംഎം.പി.
പേുീഷപറഞുുു.ഒരുമകജഎൽ
ജി.പരുുപു്ുഎൻ.െിപതുജകസപരു
ടുുറിയംുഎം.യമുനപപുസിഡ
ണുുുമായംുഅംഗങുുളായഎം.
പി.പേുീഷ,എ.രമല,കര.സനി
ത,ടി.പി.ഫഷമ,കര.നിർമുുല,
സി.പേുീജ,കര.രാജീവൻ,സി.
സജീവൻ,കര.വതുുൻഎനുുി
വരാണുകുഷികെയതുത.ു

തലശേരി:കൊടുവളുുികര.എ
സ.്ആർ.ടി.സി ഡിശപുുയികല
അനുുർസംസുുാനബസുരള
ഉളപുുകട56ബസുരളതലശേ
രി അഗുുിേമന ശസനയികല
സിനിയർൈയർകറസര്യുുഓ
ൈീസർസി.ഉലുുാസൻ,ഫബജു
ശൊടുുായി, കര. സജിതുു്, സ
ശതുുഷ്എനുുിവരടങുുുനുുസം
ഘംഅണുവിമുകുുമാകുുി.യാ
പതുകുുാർഇരികുുുനുുസുുലങുു
ളംുഓൈീസംുപരിസരങുുളംു
അണുവിമുകുുമാകുുി. രാവി
കല9മണികു്ുആരംഭിചുുപപുവു
തുുി ഉചുുയകുുു് 1 മണിശോകട
യാണുഅവസാനിചുുത.ുജനതാ
രർൈയുു പപുഖയുാപിചുുതു മുതൽ
എലുുാദിവസവംുഅഗുുിേമന
ശസനരണു്ുവിഭാഗങുുളായിതി
രിഞുു്തലശേരിനഗരസഭയി
കല52വാർഡുരളിലംുസമീപ
പഞുുായതുുുരളായ പിണറാ
യി, ധർമുുടം, രതിരുർ, എര

ശഞുുളി,നയുുമാഹിഎനുുിവിട
ങുുളിൽഅണുവിമുകുുപപുവർ
തുുനംനടതുുുനുുുണു്ു.തലശേ
രി ജനറൽ ആശുപപതുിയികല
ഐകൊശലഷൻവാർഡുപരി
സരവംു ആശുപപതുി വളപുുും
നിശതുയന അണുവിമുകുുമാ
കുുുനുുുണുു്.നാനുറു ലിറുുർ കവ
ളുുതുുിൽ ശൊഡിയം ഫഹ
ശപുുശൊഫറഡുഎനുുഅണു
നാേിനി2ലിറുുർശെർതുുാണു
അണു നേീരരണം നടതുുു
നുുത.ു ശസുുുുഷൻ ഓൈീസർ എ
ൻ.കര പേുീജിതുു്,അസി.ശസുുുു
ഷൻഓൈീസർഎം.എസ്േേി
ധരൻ,തുടങുുിമുപുുശൊളംഅ
ഗുുിേമന ജീവനകുുാരാണു ര
ണുു് ഷിഫറുുുുരളിലായി അണു
വിമുകുുപപുവർതുുനംനടതുുു
നുുത.ു അശൊകൊപുും ഒറുുകപുുടുു്
താമസികുുുനുുവർകുു് മരുനുുു
രളംുഭകുുുയരിറുുുരളംുഇവർ
എതുുിചു്ുനൽകുനുുുമുണു്ു.

െലശ്ശ്രിഫയർശോഴ്സ്
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ി

വേലായുധൻപി.മുനുുിയുർ
ശതഞുുിപുുലം:സർവരലാോലരയുാംപസിൽനായരളെകതുുടു
ങുുുനുുു.രാലികുുറു്ുസർവരലാോലശോടുുണികുുൽഗാർഡനുസ
മീപംഇനുുകലഒരുനായെതു്ുരിടനുുതുസമയതുുിനുഭകുുണംല
ഭികുുാതുുതാകണനു്ുആശകുുപം.നായെതു്ുരിടകുുുനുുതുശോടുുാ
ണികുുൽഗാർഡനിൽശോലികെയുുാകനതുുിയകൊഴിലാളിരളുകട
പേുദുുയിൽകപുുടുരയായിരുനുുു.രയുാംപസിൽഅലഞുുുനടകുുുനുു
നായകുുുളഏകറയാണ.ുസർവരലാോലരയുാംപസികലശോസുുുുലു
രള,രാുുുീനുരള,ശോടുുലുരളഎനുുിവടങുുളിൽനിനു്ുലഭികുുു
നുുശവസു്ുുുഭകുുണങുുളരഴിചുുാണുഅലഞു്ുനടകുുുനുുനായകുുുള
വിേപുുരറുുിയിരുനുുത.ുഎനുുാൽകരാവിഡു-19കുുുപശുുാതുുല
തുുിൽസർവരലാോലരയുാംപസികലശോടുുലുരളംുരാുുുീനുര
ളംുഅടചുുു.ഇതികനതുടർനു്ുഭകുുണവംുകവളുുവംുലഭികുുാകത
നായരള ഒശോനുുായിെകുതുടുങുുുനുുസാഹെരയുമാണുളുുതു
.കരാവിഡ-ു19കനതുടർനു്ുഭകുുണംലഭികുുാകതഒരാളംുമരികുുാ
ൻപാടികലുുനുുുംസർകുുാർനിഷര്ർഷികുുുനുുുകണുുങുുിലംുമിണുുാ
പപുാണിരളായജനുുു-മുഗാദിളുകടരാരയുതുുിൽഅധികുതർതിര
ഞുുഅലംഭാവമാകണനു്ുആശകുുപമുയർനുുു.ഇതുുരതുുിൽനി
രവധിനായകുുുളമനുഷയുരുകടരണുുിൽകപുുടുുുംഅലുുാകതയംുെ
കതുുടുങുുുനുുതുനിതയുസംഭവമാണ.ുജനുുു-പകുുിമുഗാദിരകള
സംരകുുികുുുനുുതിനു പപുശതുയരസംവിധാനവംുവിഭാഗവംുസർ
കുുാറിൽനിലവിലുണുുായിടുുുംഇകുുാരയുതുുിൽഅധികുതരുകടഅ
ടിയനുുിരപേുദുുയുണുുായികലുുങുുിൽഇവയുകടവംേനാേതുുിനിട
യാകുുാം.

വിശപ്്കറ്്ാൻഭക്്ണംലഭിക്്ാതെ
നായകൾചത്ത്ട്ങ്്്ന്്്

സർവകലാശാലകയ്ാംപസിൽ-ബോട്്ാണിക്്ൽഗാർഡന്മ്ൻവ
ശംചത്്്കിടന്്നായയയക്ഴിച്്ിടാൻ ശശ്മിക്്്ന്്ഗാർഡൻ
യൊഴിലാളി

കുറുുുയാടി:കൊശോണഫവറസ്
പപുതിശോധ പപുവർതുുനതുുി
ൻക്റഭാഗമായിപപുയാസമനുഭ
വികുുുനുുകുടംുബങുുളകു്ുസി
പി ഐ എം വളയനുുുർ െിറ
പബുാഞു്ുരമുുിറുുിയുകടശനതുതവു
തുുിൽ ഭകുുുയധാനയു രിറുുുരള
വിതരണംകെയതു.ുവളയനുുു
രികലയംുസമീപപപുശദേങുുളി
കലയംുസുമനസുരളുകടപങുുാ
ളിതുുശുതുടുകുടിയാണുരിറുുി
നു ആവേയുമായ വിഭവങുുള
ശേഖരിചുുത.ുഅരി,പഞുുസാര,
ൊയകപുുടി,മഞുുളകപുുടി,ര
ടല, ഉപുു്, പരിപുു്, സവാള തുട
ങുുിയ ധാനയുങുുള അടങുുിയ
രിറുുുരളാണു ഓശോ കുടംുബ
തുുിനംുനൽരിയത.ുലളിതമാ
യെടങുുിൽസിപിഐകുറുുുയാ
ടിശോകുുൽരമുുിറുുികസപരുടുുറി
പിസിരവീപദുുുൻമാസുുുുർവളയ
നുുുർെിറപബുാഞു്ുരമുുിറുുികസ
പരുടുുറി കര പി ബാബുരാജിനു
രിറുു് നൽരി ഉദഘുാടനം കെ
യതു.ുഇകരബാബ,ുഇവിരാ
ശജഷ,്എംഎംഫബജ,ുബിജു
വളയനുുുർ,കരകരേേി,ദിവീ
ഷ്എനുുിവർരണുുംഗങുുളഉള
കപുുടുനുു വിവിധ സര്വുാഡുര
ളായിതിരിഞു്ുകൊശോണമാ
നദണുുങുുളപാലിചുുുളുുപപുവ
ർതുുനമാണുനടതുുിയതു

സിപിഎമ്്ിക്്്
ഫനത്ത്വത്്ിലഭക്്്യ
വസ്ത്ക്്ൾനലകി

ശൊഴിശുകുട:ു ശോകഡുൗണി
ൽുു വാഹനസൗരരയുവംു മരു
നുുുംലഭികുുാകതബുദുുിമുടുുുനുു
ഗർുുഭിണിരകളസഹായികുുാൻുു
കഹൽുുപുകഡസ്കുുുമായിയുവ
ശോർുുചുുജിലുുാരമുുറുുി.പുതുജീവ
നുസുരകുുശയരാൻുുഅമുുയംു
കുഞുുും എനുുാണു കഹൽുുപു
കഡസ്കുുിനു ശപരു നൽുുരിയി
രികുുുനുുത.ു24മണികുുുറംുപപു
വർുുതുുികുുുനുുകഹൽുുപുകഡസ്
കു്ുവഴിവാഹനസൗരരയുവംുമ
രുനുുും ലഭയുമാകുുുകമനുു് യുവ
ശോർുുചുുജിലുുാപപുസിഡുു്ുടി.ര
നീഷ്അറിയിചുുു.കഹൽുുപുകഡ
സ്കുു് നമുുർുു: 9544400018,
9037959136,8089444048,

അമ്്യ്ംക്ഞ്്്ം
കെല്്പ്കെസ്ക്്്മായി
യ്വഫോർ്്ച്്മലപുുുറം:ശൊവിഡു19കുുുസാ

ഹെരയുതുുിൽുുശറഷൻുുരാർുുഡു
ടമരളുുകു്ുനൽുുകുനുുസൗജനയു
ശറഷൻുു വിതരണതുുിൽുു പരുമ
ശകുുടംുകുപതുിമവംുരാണികുുു
നുുരടയുടമരളുുകകുുതിശരര
ർുുേന നടപടികയടുകുുുകമനുു്
ജിലുുാസഫലുുഓൈീസർുുഅറി
യിചുുു. ജിലുുയികല പലഭാഗങുു
ളിൽുുവിതരണംകെയുുുനുുസൗ
ജനയുശറഷൻുുസാധനങുുളുകട
തുകുുതുുിൽുുകുപതുിമംരാണി
കുുുനുുതായിപരാതിരളുുലഭി
ചുുസാഹെരയുതുുിലാണുനടപ
ടി. രാർുുഡുടമരളുുകുു് അർുുഹ
മായവിഹിതംലഭയുമാകുുുനുുതി
നംു പരാതികുുിടവരുതുുാകത

ശറഷൻുുവിതരണംനടതുുുനുു
തിനംു ശറഷൻുു വയുാപാരിരളുു
ജാപഗുതപുലർുുതുുണം.രാർുുഡു
ടമരളുുബിലുുുരളുുകുതയുമായി
വാങുുിബിലുുുപപുരാരമുളുുഅ
ളവിൽുു ഭകുുുയധാനയുങുുളുു ലഭി
കുുുനുുുകണുുനുു് ഉറപുു്വരുതുു
ണം.ശറഷൻുുവിതരണവുമായി
ബനുുകപുുടുു്ശറഷൻുുരടരളിൽുു
വിേദപരിശോധനനടതുുും.
സൗജനയുശറഷൻുു വാങുുികുുു
നുുതിനു രാർുുഡുടമരളുു തിര
കുുുകുശടുുണുുരാരയുമികലുുനുുും
ഏപപുിൽുു മാസകതുുസൗജനയു
ശറഷൻുു 30 വകര ലഭികുുുകമ
നുുും ജിലുുാസഫലുു ഓൈീസർുു
അറിയിചുുു.

സൗജന്യഫേഷൻ്്വിതരണം:
ക്ത്തിമംകാണിക്്്ന്്വർ്്ക്ക്തിഫരനടപടി

തലശേരി: ശോപാല ശപടുുൊ
ലിൽഭകുുുയസുരകുുവിഭാഗം
നടതുുിയ പരിശോധനയിൽ
ശോർമാലിൻരലർനുുമതുുുയം
പിടികുടി. നുറുുമുുതു രിശോ
പസുാവാണു പിടികുടിയത.ു ഇ
നുുകലരാവികലൊലികലഉണ
കുുുമതുുുയസംഭരണവിൽപന
ശരപദുുുതുുിൽ നടതുുിയ പരി
ശോധനയിലാണു ശോർമാലി
ൻരലർനുുമതുുുയംപിടികുടി
യത.ു വിജിലൻസ് റിശപുുർടുുി

കുുുഅടിസുുാനതുുിലാണുഭ
കുുുയ സുരകുു വിഭാഗം പരി
ശോധനനടതുുിയത.ുനുറുുമുു
തുരിശോപസുാവാണുപിടികചുു
ടുതുുത.ുഉണകുുുവാൻശവണുുി
കൊണുുുവനുു മതുുുയമാണു ഇ
കതനുു്ഭകുുുയസുരകുുവിഭാഗം
അസിസുുുുൻറുരമുുീഷണ്ർപി.
കര ഗൗരീഷ് പറഞുുു. ആദയു
ഘടുുമായിസുുാപനഉടമയിൽ
നിനുു് പിഴ ഈടാകുുാനാണു
തീരുമാനം.

ഫോർമാലിൻകലർന്്മത്്്യംപിടിക്ടി

ഇളനീർവിതരണം
ബാലുശേരി:കൊശോണവയുാ
പനംതടയുവാൻകൊടംുചു
ടിൽശോലികെയുുുനുുകപാലീ
സിനുബാലുശേരിലയൺസ്
കുുബികുുുശനതുതവുതുുിൽഇള
നീർവിതരണംനടതുുി.സി
ഐജീവൻശോർജുഉദഘുാട
നംകെയതു.ുകുുബുപപുസിഡ
ു്ുുഹരീഷ്കുമാർഅധയുകുുത
വഹിചുുു.എസഐ്പപുജീഷ,്കുു
ബുകസപരുടുുറിഫൈസൽരി
നാലുർ,പടുഷറർശപുപമരാജൻ
സംബനുുിചുുു.



വാ ഹനങ്്വോട്ള്്മാധ്രിദിക്്ിത്്ില്്്വപ്പമം
പപ്സിദ്്മാണ.്ലേനസ്എസ്ക്്ാസം്ലമോ

ക്്്ംവറഞ്്്വോൈറം്ത്ടങ്്ിആഡംേരകാറ്കളാൽ്്
സപ്്ന്്മാണ്മാധ്രിയ്ലടഗയ്ാവരജ.്എന്്ാൽ്്മാധ്രി
സവ്ന്്മാക്്ിയപ്തിയഇവന്്ൈപക്ിസ്്്്യാണ്ഇവപ്്ള
വോഷയ്ൽ്്മീഡിയയിലെതാരം.ലൈറ്ലൊര്ഇവ്ന്ൈ
പക്ിസ്്്്അല്്ിത.്ആഡംേരൈാഹനങ്്ലളവോൽ്്പ്്ിക്്്
ന്്ൈിധത്്ിൽ്്പരിഷ്കരിച്്ൈാഹനമാണ്ഈഇവ്ന്
ൈ.സാധാരണഇവന്്ൈലയലൈല്്്ന്്ആഡംേരങ്്ളാ
ണ്ഇതിൽ്്നിറലയ.വോളസ്വോയസ്്കാറ്കലളഅന്
സമ്രിപ്്ിക്്്ന്്ആകാശലത്്നക്്പത്ങ്്ളലോല്ള്്
റ്ഫ് ഡിവസനാണ.്ക്ടാലത റ്േിൽആംേിയ്്്്
വെറ്്്കള്മ്ട്്്.മധയ്നിരസീറ്്്കള്ലടനട്ക്്ായി
ക്ളഡ്വറ്്്്വറജ്സല്പയസ്ം്നൽകിയിട്്്ട്്്.
പിന്്ിലെയാപത്ക്്ാരക്്ായിടച്്്സപ്ക്ീനഇന
വോവടനലമ്്്്സിസ്്്്വം്ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്്.ഇ
വ്ന്ൈയ്ലടമ്ന്്ാംനിരസീറ്്്കളഊരിമാറ്്ാ
ലതഅൈയക്്്്ംപപ്ീമിയംലെതരേിനിഷ്നൽകി
യിട്്്ട്്്.ഇവന്്ൈയ്ലടലപവപ്ോളഓട്്മാറ്്ിക്്്പ
തിപ്്ിൊണ്വൊഡിേിവക്്ഷന
നടത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.് ഇെപട്്്ി
ക്്െിഅഡല്ജസ്്്്്ലചയ്്ാവ്ന്്
വോോവസ്്്്ൽമധയ്നിരസീ
റ്്്കള തലന്്യാണ് ഇവ്ന്ൈ
യ്ലടവഹവെറ്്്.വോരപാഡി
ൽഅടക്്ംെതരഇനവസരട്്്ക
ള നൽകിയിരിക്്്ന്്്.ക്ടാലത
വ്ഡനഇനവസരട്്്കള്മ്ട്്്.എ
ല്്ാലെതരഭാഗങ്്ളക്്്ംഡയമട്്്
സ്്്്ിച്്ിംഗ്െഭിക്്്ന്്്.അത്ൈാഹന
ത്്ിന്പപ്ീമിയംആഢംേരഅന്ഭൈം
ക്ട്തൽമികച്്താക്്്ന്്്.ക്ടാലത,
റ്േിൽഅധികഉപകരണങ്്ളെഭി
ക്്്ന്്്. റ്േിൽ വെറ്്്കള്ള്് ഒര്
പാനൽ ഉട്്്, ക്ടാലതആംേിയ്്്്
വെറ്്്കളം് ൈാഹനലത്് വൈറിട്്താ
ക്്്ന്്്.

കയ്ാേിനിൽപിയാവോ
ല്്ാക്്് ഘടകള ഉപവോഗിച്്്
ധാരാളം മരം പാനല്കള െഭി
ക്്്ന്്്.മധയ്നിരയിലെസീറ്്്കള
ക്്ിടയില്ള്്ലസനപട്ൽപാനൽഎ
ട്ത്്് മാറ്്ാവ്ന്്ത്മാണ.് ൈിവോദ
ആൈശയ്ങ്്ളക്്്ഉപവോഗിക്്ാനകഴിയ്
ന്്രട്്്ൈയ്ക്്ിഗതസപ്ക്ീന്കളം്മധയ്നിര
യാപത്ക്്ാരക്്്െഭിക്്്ം.അൈസാനൈരിസീറ്്്ക
ളDC2നീക്്ംലചയ്്ാലതപപ്ീമിയംലെതരഅപവ്ോ
ളസ്്്്റിയിൽലോതിഞ്്ിരിക്്്ന്്ത്മവോഹരകാഴ്ച
യാക്ന്്്.ലപവപ്ോളഓവട്്മാറ്്ിക്്്ആണ് മാധ്രി ദീ
ക്്ിതില്്്ഈപ്തിയലോവോട്്ഇവന്്ൈപക്ിസ്്്്.നിര
ൈധിവോളിവ്ഡ്താരങ്്ള്ലടഇഷ്ടൈാഹനമാണ്ജാ
പ്്നീസ്ൈാഹനനിര്്മ്്ാതാക്്ളായലോവോട്്യ്ലടഇ
വ്ന്ൈപക്ിസ്്്്.മവെകഅവോറ,ജാക്്ിവപ്ോഫ്ത്ട
ങ്്ിയൈലരല്്ാംഅതിൽ്്ലപ്്ടം്.പപ്ശസത് ൈാഹനഡി
വസനരകപ്്നിയായഡിസിഡിവസനാണ്മാധ്രി
ക്്ായിഇവന്്ൈപക്ിസ്്്്യ്ലടആഡംേരംക്ട്്ിയത.്

തപസ്ിയ്നെമ്െി
രരീക്്ണങ്്ൾശ ക്്മായകഥാപാപത്ത്്ില്ലടവോളിവ്ഡിൽതവ്്്തായസ്്ാനംവനടിലയട്ത്്താരമാണ്തപസ്ിപന്്്.വോളഡ്

ആനഡ്സവ്പ്ടാങ്്്കഥാപാപത്ങ്്ളിൊണ്താരംഅധികവം്പപ്തയ്ക്്
ലപ്്ട്ന്്ത.്തപസ്ിയ്ലടചിപത്ങ്്ളവപാലെതലന്്യാണ്താരത്്ില്്്
പെനിെപാട്കളം്.ഇത്വസാഷയ്ൽമീഡിയയിലം്വോളിവ്ഡ്വകാളങ്്
ളിലം്ചരച്്യാകാറ്മ്ട്്്.
വൊക്്്ഡൗണകാെംമറ്്്ള്്താരങ്്ലളവപാലെതപസ്ിയം്ൈീട്്ിൽ
തലന്ാ്ണ.്എല്്ാൈരം്പാചകത്്ിലം്ൈീട്്്വജാെിയിലം്പശ്ദ്്വകപന്്്ീകരി
ക്്്വപ്ാ്ളനടിമ്ടിസംരക്്ണത്്ിൊണ.്സവ്ന്്ംതെമ്ടിയിൽപ്തിയപ
രീക്്ണങ്്ളക്്്ത്നിയ്കയാണ്താരം.അത്ഇനസ്്്്പഗ്ാമിൽപങ്്്ലൈച്്ി
ട്്്മ്ട്്്.
എല്്്മ്ടിയിലെപരീക്്ണങ്്ള്്!എല്്്കയ്ാപഷ്വനാലടായാണ്താരം

പ്തിയപരീക്്ണലത്്ക്റിച്്്ൈിശദീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ക്ടാലതൈീഡിവയാ
യം്വപാസ്്്്്ലചയത്ിട്്്ട്്്.എല്്്മ്ടിയിൽ്്ഞാന്്എല്്ായ്വപ്്ഴം്പരീക്്ണം
നടത്്ാറ്ട്്്.പ്്സട്്ൈിൽ്്പഠിക്്്വപ്്ള്്രഹസയ്മായിഎല്്്തെമ്ടിസ്ലപ്ട
യറ്്്്ലചയത്ിര്ന്്്.ക്റച്്്ൈര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്പ്്്എനിക്്്നീെ,പര്്പ്്ിള്്കളര
ലചയ്്ണലമന്്്വോന്്ി,ഈഘട്്ത്്ിൽ്്ആരം്പശ്ദ്്ിക്്ിലല്്ന്്്കര്തി...കറ്
പ്്്മട്ത്്്.ക്റച്്്ദിൈസവത്്ക്്്ഇത്രസകരമായിരക്്്ം,പവക്്കളര്്ലച
യത്ത്എനിക്്്വപടിസവ്പന്ങ്്ള്്നൽ്്ക്ന്്്ട്്്"എന്്്തപ്സിക്റിച്്്.
ക്ടാലതതല്്്വപ്കംഇന്്പാരട്്്ണരകാന്്ാവൊടവ്ാനിയിൽ്്നിന്്ാ

ണ്ഇത്്രംപഭ്ാന്്ന്്ആശയങ്്ള്്ജീൈിതത്്ിവെക്്്എവപ്്ഴം്െഭിക്്്
ന്്ലതന്്്ംതാരംക്റിക്്്ന്്്.നിങ്്ള്ലടമ്ടിലയസ്ക്്ിക്്ാന്്സാ
ധിക്്ിലല്്ങ്്ിൽ്്ദയൈായിഇത്ൈീട്്ിവോമലറ്്ൈിലടലയങ്്ില്വൊപരീ
ക്്ിക്്ര്ത്എന്്മ്ന്്റിയപ്്്താരംനൽ്്ക്ന്്്ട്്്.താരത്്ില്്്മ്
ടിസംരക്്ണംവസാഷയ്ൽമീഡിയയിൽചരച്്ൈിഷയമായിട്്്ട്്്.
രസകരമയകമല്്്്കളാണ്ൈീഡിവയായക്്്്െഭിക്്്ന്്ത.്
താരത്്ില്്്ലഹയരവസ്്്്ൽപെവപ്ാ്ഴം്വപ്പക്്കര്
ലടഇടയിൽചരച്്യാകാറ്ട്്്.

ലോക്്്ഡൗണകാെത്്്വോളിവ്ഡ്താരംപപ്ീതിസി്്്തല്്്ൈിവോദവൈളയി
ലെസവത്്ഷംആരാധകര്മായിപങ്്്ലൈച്്ിരിക്്്കയാണ.്ൈീട്്ിെിരിക്്്വപ്്ളതാനമ
സാെവോശഉട്്ാക്്ിയൈിവശഷമാണ്താരംആരാധകര്മായിപങ്്ിട്്ിരിക്്്ന്്ത.്വോ
ളിവ്ഡിലെപെതാരങ്്ളം്ഇവപ്്ളഅട്ക്്ളയിൽഭക്്ണപരീക്്ണത്്ിൊണ.്കവ്ാറ
്്്ീന്്കാെത്്്ലപ്ടന്്ഡിങം്പാചകംതലന്്യാണ.്മസാെവോശയായിര്ന്്്പപ്ീതിയ്ലട
പരീക്്ണൈിഭൈം.ഈകവ്ാറ്്്ീനസമയംതനിക്്ിഷ്്മ്ള്്ഭക്്ണംഉട്്ാക്്ാന്്പഠി
ക്്ാന്്ഒര്അൈസരംതന്്്ലൈന്്്ംതാരംഇനസ്്്്ാപഗ്ാമിൽക്റിച്്്.മസാെവോശയ്
ട്്ാക്്ിയവശഷംതാരംതാന്ട്്ാക്്ിയമസാെവോശയ്ലടചിപത്ംപങ്്്ലൈച്്്ലൊട്്്
ഇനസ്്്്ാപഗ്ാമിൽക്റിച്്ത്ഇങ്്ലനയാണ.്
ഒട്ൈിൽമസാെവോശഉട്്ാക്്ാന്്പഠിച്്്.പ്റത്്്വോകാലതആവരയം്കാ
ണാലതൈീട്്ിൽ്്തലന്്ഇരിക്്്ന്്്എന്്ത്ൈിശവ്സിക്്ാനാൈാത്്സതയ്മാലണ
ന്്്ംആവോചിക്്്വപ്്ള്്ൈിചിപത്മായിവോന്്്ലമങ്്ിലം്പിന്്ീട്പശ്്ാത്്ാപി
ക്്്ന്്തിലം്ൈീട്്ിെിരിക്്്ന്്ത്തലന്്യാണ്ഉത്്മലമന്്്ംപപ്ീതിക്റിച്്ിരിക്്്
ന്്്.എനിക്്ിഷ്്മ്ള്്ചിെഭക്്ണങ്്ള്ലടപാചകൈിധികള്്പഠിക്്ാനം്അ
മ്്യ്ലടക്ലടസമയംലചെൈഴിക്്ാനം്പറ്്്ന്്ത്എപത്നല്്താലണന്്്ം
അകത്്്ഇരിക്്്ന്്സമയംപപ്തീക്്വോലടയം്േെപപ്ദമായം്ഉ
പവോഗിക്്ാന്്പശ്മിക്്ാലമന്്്മായിര്ന്്്താരത്്ിനല്റ
ക്റിപ്്്.

ലൊവോണഭീതിമ്െംസിനിമഷ്ട്്ിങ്്്ംപപ്ദര്്ശനവം്എല്്ാംനിര്്ത്്ിലൈച്്ിരിക്്്കയാണ.്എ
ന്്ാൽ്്ലൊവോണഭീഷണിയില്്ാലതഇവപ്്ഴം്ഷ്ട്്ിങ്ത്ടര്ന്്ഒര്മെയാളസിനിമയ്ട്്്.ഉപ്്്ം
മ്ളകം്സംൈിധായകന്്എസ.്ലജ.സിന്ആദയ്മായിസംൈിധാനംലചയ്്്ന്്ജിര്ട്്ിയ്ലട
ചിപത്ീകരണമാണ്ഇവപ്്ഴം്ത്ടര്ന്്ത.്കിഴവക്്ആപേ്ിക്്യിലെജനൈാസംതീ
ലരഇല്്ാത്്ആപേ്ിക്്യിലെജിര്ട്്ിഎന്്പപ്വദശത്്ാണ്ചിപത്ീകരണംപ്
വോഗമിക്്്ന്്ത.്മാര്്ച്്്5ന്മ്പ്്്തലന്്താരങ്്ളം്അണിയറപപ്ൈര്്ത്്ക
രം്അൈിലടഎത്്ിയിര്ന്്്.ഏപപ്ിൽ്്19ൈലരഇൈിലടചിപത്ത്്ില്്്
ഷ്ട്്ിങ്ത്ടരം്.അമിത്ചക്്ാെക്്ൽ്്,ദിെീഷ്വോത്്ന്്,വജക്്ബ്
പഗ്ിഗറി,അഞജ്െിനായര്്ഉള്്ലപ്്ലടയ്ള്്താ
രങ്്ള്്ജിര്ട്്ിയില്ട്്്.വനൽ്്ആന്്ഡ്
ബ്്് ഹിൽ്് വൊഷന്് പികവ്ചഴസ്ില്്്
ോനറിൽ്്സവ്ീറ്്ി മരിയ വോേിയാ
ണ്ജ്ര്ട്്ിനിര്്മ്്ിക്്്ന്്ത.്
ജിന്ൈില്്്കഥയക്്്്ഉപ്്്ംമ്ള
കം്തിരക്്ഥാക്ത്്്അഫ്സൽ്്കര്
നാഗപ്്ള്്ിതിരക്്ഥ,സംഭാഷണംനി
ര്്ൈഹിക്്്ന്്്.അമിത്ചക്്ാെക്്ൽ്്,
പഗ്ിഗറി,ദിെീഷ്വോത്്ന്്,ശക്ന്്ജ
സവ്ാള്്,വോഹിത്മഗ്്്,അെന്്സിയര്്,
ഗീത,സ്നിൽ്്സ്ഖദ,േിജ് വോപാ

കൊവോണപപ്തിസന്്ിലയത്ടര്്ന്്്രാജയ്ംമ്ഴ്ൈന്്
വോകഡ്ൗണ്് ലചയത്ിരിക്്്കയാണ.് ൈീട്്ിൽ്് ത

ലന്്സവ്യംഐലോവെഷനിൽ്്കഴിയ്കയാണ്ജനങ്്ള്്.കവ്ാറ
വ്്്നിൽ്്കഴിയ്ന്്സിനിമാതാരങ്്ള്്വോഷയ്ൽ്്മീഡിയയില്
ലടതങ്്ള്ലടൈിവശഷങ്്ള്്പങ്്്ലൈയക്്്ാറ്ട്്്.
നടിത്ഷയ്ലടടിക്വോക്ൈീഡിവോയാണ്വോഷയ്ൽ്്മീഡിയ
യിൽ്്ലപ്ടനഡിങ്ആയിരിക്്്ന്്ത.്വമഘന്്തീസ്്്്ാെിയല്്്ഗാ
നത്്ിനാണ്ത്ഷച്ൈട്ലൈച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ടിക്വോക്്ില്ള്്
ത്ഷയ്ലടഅരവങ്്റ്്ംഏലറ്്ട്ത്്ിരിക്്്കയാണ്ആരാധകര്്.
മണിരത്നംഒര്ക്്്ന്്"ലോന്്ിയിന്്ലസൽ്്ൈന്്'ആണ്ത്ഷ
അഭിനയിക്്്ന്്ഏറ്്വം്പ്തിയചിപത്ം."പരപാദംൈിളയാട്്്',
"ഗര്്ജനാനി',"രാംഗി’എന്്ിൈയാണ്ത്ഷയ്ലടതായിറിെീസി
ലോര്ങ്്്ന്്മറ്്്സിനിമകള

നൊടോണഭീഷിണിയില്്ാനത്്
ഇടപ്്ഴം്ചിപത്ീകരണം
ത്െര്ന്്സിനിമ

െിക്ടോക്്ില
അരടങ്്റ്്ംക്റിച്്്ത്ഷ

1980ൽ്്ജപ്്ാനീസ്സംൈി
ധായകന്്കിഞ്്ിഫ്ക്്ാസാ
ക്്്തിരക്്ഥലയഴ്തിസംൈി
ധാനംലചയത്സിനിമയാണ്
"വൈറസ'്.അലമരിക്്ന്് ലജ
നിറ്്ിസിസ്്്്് കണ്്്പിടിച്് ഒര്
അപകടകാരിയായഎംഎം88
എന്്വൈറസ്മായിവോയഒ
ര്ൈിമാനംഅപകടത്്ിൽ്്ലപ്്
ട്ന്്തം് അത് മന്ഷയ്ൈംശ
ത്്ിന്ഇറ്്ാെിയന്്ഫ്്് എന്്
വപരിൽ്്ൈെിയനഷ്്ംൈര്ത്്്
ന്്ത്മാണ്സിനിമയിൽ്്ചിപത്ീ
കരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്10ഡിപഗ്ിയി
ൽ്്ഈവൈറസ്നിര്്ൈീരയ്മാ
യിനശിക്്്ം.സിനിമയ്ലടഒ
ട്ൈിൽ്്വൈറസിന്മറ്മര്ന്്്
കണ്്്പിടിക്്്ന്്്.
1995ൽ്്അലമരിക്്ന്്സം
ൈിധായകന്്ലടറന്്സിൈാ
ന്്സി ഗില്്്യം സം
ൈിധാനംലച
യത്12മം
ഗീസ്
എ

ന്്സിനിമയിൽ്്വൈറസാണ്
ൈിഷയം. 1962ൽ്് പേ്ഞ്്്ഭാഷ
യിൽ്്ഇറങ്്ിയവോട്്്േിെിമാ
യൊലജറ്്ിലയഅടിസ്്ാനമാ
ക്്ിയാണ് ലടറന്്സി സിനിമ
നിര്്മ്്ിച്്ത.് 2008ൽ്് വോണ്്
ലമക്്ല്്ര്് തിരക്്ഥ എഴ്തി,
ലേര്്മാന്്വോലമറീെസ്സം
ൈിധാനം ലചയത് ചിപത്മാണ്
വല്്നഡല്നസ.്ഈവപരിൽ്്
1995ൽ്്വോര്്ച്്്ഗീസ്വോൈെി
സ്്്്്വോസ്സരമാഗ്എഴ്തിയ
വോൈെിലന അടിസ്്ാനമാ
ക്്ി നിര്്മിച്്താണ് സിനിമ.
ഈസിനിമയിലം്ലൊൈിഡ്
19ന് സമാനമായ സാഹചരയ്
ങ്്ളാണ്ള്്ത.് സാമ്ഹയ്ൈയ്ാ
പനവം്,കവ്ാറവ്്്യിനം്എ
ല്്ാംചിപത്ത്്ിൽ്്കാണാം.
ഈചിപത്ത്്ിൽ്്ഒര്വൈ

റസ്ൈയ്ാപനംകാരണംജനങ്്
ളക്്്കാഴച്്്നഷ്്ലപ്്ട്ന്്താണ്
കഥ.വൈറസ്ോധവയറ്്ജന
ങ്്ലളഎല്്ാംകവ്ാറവ്്്ന്്ലച
യത്്വൈറസ്ോധഏൽ്്ക്്ാ
ത്്ൈര്്പട്്ണംൈിട്കയാണ.്ഭ
ക്്ണത്്ിനം് മറ്്്മായി പര
സപ്രംവോരാട്കയാണ്വൈ
യറസ്ോധവയറ്്്കാഴച്്്നഷ്്
ലപ്്ട്്കവ്ാറവ്്്ന്്ലചയ്്ലപ്്ട്്ൈ
ര്്.വൈറസ്ോധഏറ്്ൈര്്ക്്്
ക്റച്്്നാളിന്വശഷംഇൈര
ക്്്കാഴച്്്തിരിച്്്കിട്്്ന്്്.
പവക്,്പട്്ണംകാെിയായി
രിക്്്ന്്കാഴച്്്യാണ്സി
നിമയിൽ്്.

2011ൽ്്പ്റ
ത്്ിറങ്്ി
യ ക

ണ്്വടജിയന്്എന്്സിനിമഇ
വപ്്ള്്ലോട്്ിപ്റലപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്
ലൊവോണവൈറസിലനപപ്ൈ
ചിക്്്ന്് സവ്ഭാൈമ്ള്്താണ.്
അവമരിക്്ന്് സംൈിധായകന്
സ്്്്ീൈന്്വോഡര്്ൈര്്ഗാണ്സി
നിമ സംൈിധാനം ലചയത്ിരി
ക്്്ന്്ത.്ഇന്്്നമ്്ള്്തത്്മയം
ൈാര്്ത്്ാ ചാനല്കളിൽ്് കാ
ണ്ന്്പെസംഭൈങ്്ള്്ക്്്ം
സമാനമായ പെ രംഗങ്്ളം്
ഈ സിനിമയിൽ്് കാണാം.
വൈറസില്്്പകര്്ച്്തടയ്
ന്്തിന് വോകാവോഗയ് സം
ഘടനനിര്്വദശിക്്്ന്്പെ
തം്.ത്ടര്്ച്്യായിവക്്ക
ഴ്കണലമന്്്ം,വഷക്്്ഹാന
ഡ്ഒഴിൈാക്്ണലമന്്്ം,സാ
മ്ഹയ്അകെംപാെിക്്ണലമ
ന്്്ലൊലക്്യ്ള്് നിര്്വദശ
ങ്്ളം്മറ്്്ംസിനിമയിൽ്്ചി
പത്ീകരിച്്ിട്്്ട്്്.മറ്്്സിനിമകളി
ൽ്്നിന്്്ഈസിനിമയക്്്്യാ
ഥാര്്ത്്്യങ്്വോട് ക്ട്തൽ്്
അട്പ്്മ്ലട്്ന്്ത്
വൈറിട്്് നി
ര്്ത്്്
ന്്്.

കേരളം .com
3

2020 ഏപര്ിൽ 4 ശനി

entertainment

കൊവിഡിനോട്സമാനം
ഈചിതര്ങ്്ളികെസംഭവങ്്ൾ..!

തമിഴന്ാട്്ിലെആറാംക്്ാസ്പാഠപ്സത്കത്്ിൽആണ്ഹ്തവ്ിക്്്ക്ട്്ിക്്ാെത്്്സംസാരവൈകെയ്ലത്്എങ്്ലനമറികടന്്്എന്്കഥപറയ്ന്്ത.്താന്്ആരാധി
ക്്്ന്്നടല്്്ജീൈിതകഥമര്മകള്ലടപാഠപ്സത്കത്്ിൽകലട്്തില്്്ആവൈശത്്ിൊ
ണ്നടന്്ഹ്തവ്ിക്വോഷല്്്ആരാധകന.തമിഴ്നാട്്ിലെആറാംക്്ാസിലെപാഠപ്സത്കത്്ി
ൽആണ്താരത്്ില്്്ജീൈിതകഥപറയ്ന്്ത.്ടവ്ിറ്്റില്ലടവോവട്ാ്ഉള്്ലപ്്ലടആരാധകന്്പങ്്്
ലൈച്്വപാസ്്്്്ഇവപ്ാ്ള്്ചര്്ച്്യാക്കയാണ.്
ൈീട്്ിൽ്്ലൈറ്ലതഇരിക്്്വപ്ാ്ള്്ഞാനഎല്്്മര്മകള്ലടഒര്പാഠപ്സത്കംൈായിക്്്കയായി

ര്ന്്്.അതിലെഒര്ഭാഗംകട്്്ഞാനഅത്്്തലപ്്ട്്്.വോളിവ്ഡ്താരംഹ്തവ്ിക്വോഷല്്്ജീൈിതക
ഥ.ക്ട്്ികള്്മികച്്ആത്്ൈിശവ്ാസംനൽ്്കാന്്അവദ്്ഹത്്ിനല്്ാലതമറ്്ാര്്ക്്ാണ്കഴിയ്ക.ആയാള്്വസാ
ഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്ക്റിച്്്.
ക്ട്്ിക്്ാെത്്്സംസാരവൈകെയ്ലത്്അവദ്്ഹംഎങ്്ലനമറികടന്്്ലൈന്്തിലനക്്്റിച്്്ള്്ഹ്തവ്ി
ക്്ില്്്കഥയാണ്തമിഴ്നാട്്ിലെപാഠപ്സത്കങ്്ളിൽഉളലപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ട്്്."ആത്്ൈിശവ്ാസം'എന്്അ
ധയ്ായത്്ിൊണ്ഇത്അൈതരിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്സംസാരംഇടറിവപ്്യതില്്്വപരിൽസക്്ളിൽനിന്്്കര
ഞ്്ാണ്അന്്്ൈീട്്ിൽ്്എത്്ിയലതന്്്ംപാഠഭാഗത്്ിൽ്്പറയ്ന്്്ട്്്.പിന്്ീട്സപ്ീച്്്ലതറാപ്്ിക്്ാസ്കളി
ൽവചരന്്്,പപ്ശ്നലത്്മറികടക്്ാനകണ്്ാടിക്്്മ്ന്്ിൽമണിക്്്റ്കവോളംൈയ്തയ്സത്ൈാക്്്കളസം
സാരിക്്്ന്്ത്പരിശീെിച്്്.
എഴ്ത്്്കാരനലേനപര്്ക്്്വറ്്്്റീസിലം്ഹ്തികില്്്കഥവനരലത്്ഉളലപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.വത
ലരവമലരേീച്്്ലമനവോയിൽതല്്്സംഭാഷണവൈകെയ്ലത്്ക്്്റിച്്്ഹ്തവ്ിക്ആദയ്മായിസംസാരി
ച്്ിര്ന്്്."നിങ്്ളസംസാരിക്്ാനത്ടങ്്്ന്്ത്ൈലരഎല്്ാംസാധാരണമാലണന്്്വോന്്്ം.നിങ്്ള്
ലടഹ്ദയംസപ്ന്്ിക്്്ന്്്,നിങ്്ളക്്്മനസിൊക്ന്്ില്്അവപ്ാ്ള്്സംസാരിക്്ാന്്കഴിയാത്്ൈല്്്
വൈദന'-അവദ്്ഹംഅന്്്പറഞ്്ഈൈാക്്്കള്്ചര്്ച്്യായിര്ന്്്.
മ്നപ്ഹ്തവ്ികില്്്സവോദരിസ്വനനവോഷനസവോദരലനക്്്റിച്്്എഴ്തിയവല്്
ഗ്അന്്്ചര്്ച്്യായിര്ന്്്.അൈര്ലടക്ട്്ിക്്ാെംമ്തല്ള്്സംഭൈങ്്ലളക്്്റിച്്്ംഅൈര്്
വല്്ഗിൽ്്എഴ്തിയിര്ന്്്."അൈനജീൈിതത്്ിലെമലറ്്ര്പപ്ധാനതടസലത്്പരാജ
യലപ്്ട്ത്്ി,അത്മറികടക്്്കഅല്്ാലതഅൈല്്്മ്ന്്ിൽ്്മറ്്്മാര്്ഗമ്ട്്ായിര്
ന്്ില്്.ജീൈിക്്ാന്ള്്ൈഴികലട്്ത്്്കഎന്്യ്ദ്്ത്്ിൽ്്അൈന്്ൈിജയിച്്്.
പതിമ്ന്്ാംൈയസ്്ിൽഅൈന്്മണിക്്്റ്കവോളംഉറലക്്ൈായിക്്്മായി
ര്ന്്്.ചിെവപ്്ളഎല്്ാദിൈസവം്രാൈിലെയം്രാപത്ിയം്ഒറ്്യക്്്്
ോത്്്റ്മിൽഇര്ന്്്സംസാരിക്്്ന്്ത്കാണാം. 22ൈ
ര്്ഷംഅൈന്്അത്ലചയത്ിര്ന്്്എന്്്താരത്്ി
ല്്്സവഹാദരിവല്്ഗിൽ്്എഴ്തിയി

ര്ന്്്.

വൈറസംു 
സി നി മ യംു 

സധ്ീർ്്നാഥ്

മാധ്രിയ്നെആഡംബരകാർ

ഹ്തവ്ിന്്്ജീവിതകഥ
രാഠപ്സത്കത്്ില്്

പര്ീതിരാചകത്്ിലാണ്

TSR/KKD
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1. ഇ നി പ്് റ യ ്ന്് ൊ ജയ് ങ്് ളി ല്് എ വി െ രത് ്ആ ദയ് രത് ്വ 
നി രാ തപ് ധാ ന മ തന്്്ി യാ ണ ്കിം  കാ മ്്്രബ ല്്?

2. മ ്ഗ ള്് കാ ല ഘ ട്് ത്്ി രല ഒ ര ്ഐ രി ഹാ സി ക അ െി മ
രപ ണ്്ക ്ട്്ി യാ യി ര ്ന്്് രഷ െീ ഫ ്ഉ ൻ്് നി സ്് അ ഥ വാ നാ ദി റ
ബീ ഗം, അ കബ് ര്് ച തക് വ ര്്ത്്ി ന ല്്കി യ ഏ ത ്ഗപ െി ലാ ണ്
ഇ വ ര്് തപ് ശ സര് യാ യ ത?്

3. മ െ ണാ ന ന്് െം ഭാ െ ത ്െ തന് ല ഭി ച്് ആ ദയ് വ നി ര?
4. ഇ ന്്്യ ൻ്് സ യ ൻ്്സ ്ഗൊ ണ്്തഗ് സി ര്്് ജ ന റ ല്് തപ് സി ഡ 

നറ്ാ യി രി െ ര്ഞ ്ട ്ക്് രപ് ്ട്് ആ ദയ് രത് ്വ നി രാ ശാ സത്ര് 
ജ്് ആ ൊ ണ?്

5. ഭാ െ ത ്െ തന് ല ഭി ച്് ആ ദയ് വ നി ര ആ ൊ ണ?്
6. ഇ ന്്്യ ൻ്് നാ വി ക ഗസ ന 'നാ വി ക അ റ്്ാ രഷ' ആ യി റ ഷയ് 

യി ല്് ഗൊ സ്്്്് രച യര് ആ ദയ് രത് ്വ നി രാ ഉ ഗദ്യാ ഗ സ്്?
7. അ റി യ രപ് ്ട ്ന്് ഇ ന്്്യ ൻ്് വയ് ക്്ി രവ് മാ യ ര ബ സ്്്ം ഫാ 

ത്്ി മ ഹാ ഷമ്ി ഏ ത ്ഗമ ഖ ല യ ്മാ യാ ണ ്ബ ന്് രപ് ്ട്്ി െി ക്്് 
ന്് ത?്

8. ഗോ വ രൌ ഗണ് ്ഷ ര്്് സ്്ാ പ കാം ഗ മാ യ ഇ വ ര്്, 1987
ല്്  ഗോ വ യി രല മ ണ ല്്ത്്ീ െ ങ്് ള്് സം െ ക്്ി ക്്് ന്് രി നാ യി
ഒ ര ്രൊ ത ്രാ ല്്പ്് െയ് വയ് വ ഹാ െ ത്്ി ന ്(PIL) ത ്െ ക്് മി ട്്്.
നി ല വി ല്് പീ പ്്ി ള്് ഗോ ര്് അ നി മ ല്്സി ര്്് തപ് സി ഡ ്്്ാ യ
ഈ  പ െി സ്്ി രി തപ് വ ര്്ത്് ക ആ ൊ ണ?്

9. 'ഏ ഷയ് യി രല ഗോ ബ ല്്' എ ന്്് അ റി യ രപ് ്ട ്ന്് മ ഗ് ഗസ 
രസ അ വാ ര്്ഡ ്ല ഭി ച്് ആ ദയ് രത് ്ഇ ന്്്യ ൻ്് വ നി ര?

10. 1949 ല്്  സ്്ാ പി ര മാ യ ഗ ്ജ റാ ത്്ി രല അ ഹ മ്് ദാ ബാ 
ദി രല ദ ര്്പ്് ണ അ ക്്ാ ദ മി ഓ ഫ ്രപ ര്്ഗോ മിം ഗ ്ആ ര്്ട് സ ്എ 
ന്് ക ലാ ഗക് ്തര്ം ഗോ ക തപ് ശ സര്ി യാ ര്്ജ്്ി ച്് രാ ണ.് ഏ ത്
തപ് ശ സര് ന ര്്ത്് കി യാ ണ ്ഇ രി ര്്് സ്്ാ പ ക?

കൊവി ഡ ്19 തപ് രി ഗൊ ധ ത്്ി ര്്് ഭാ ഗ മാ യി ഗലാ ക ഗത് ്
ക്്്ം മാ ത ്കാ പ െ മാ യ രച റ ്ത്്് നി ല പ്്ി ലാ ണ ്ന മ്്് രെ ൊ 
ജയ്ം. ഒ റ്് രപ് ്ട്് ചി ല അ നി ട്് സം ഭ വ ങ്് ളം് അ ജ്് ര യ ്രോ 
രക് ്ചി ല്് റ തപ് രി സ ന്്ി ക ള ്ണ്്ാ ക്്് ന്്് രണ് ്ങ്്ി ലം് മ ഹാ ഭ ്
െി പ ക്്ം ജ ന ങ്് ളം് ഏ ക മ ന ഗസാ രെ യാ ണ ്ഈ  തപ് രി സ ന്്ി 
ഘ ട്് രത് ്ഗന െി ട ്ന്് ത.് അ വ ര്്ക്്് മ ര പ െ ഗമാ, ജാ രീ യ ഗമാ, ൊ 
തട്്്ീ യ ഗമാ, തപ്ാ ഗദ ശി ക ഗമാ ആ യ ഒ ര ്വവ ജാ രയ് വ ്മി ല്്. മ ന ്
ഷയ് നം് മ ന ്ഷയ് രവ് വ ്മാ ണ ് അ വ ര്്ക്്് വ ല ്ത.് ജ ന ങ്് ള ്രെ
അ നി ര െ സാ ധാ െ ണ മാ യ ഈ  ക ്ട്്ാ യമ് യ ്രെ ക ര ്ത്്് രകാ 
ണ്്് മാ തര് മാ ണ ്ഗലാ ക രത് ്മ റ്്് പ ല ൊ ജയ് ങ്് ളം് ഗന െി ട ്ന്്
ര ല ത്്ി ഗല ക്്് രകാ വി ഡ ്19 ദ ്െ ന്്ം ഇ ന്്്യ രയ വക പി െി ച്്്
രൊ ണ്്് ഗൊ കാ രി െി ക്്് ന്് ത.് ഇ ന്് രല ൊ വി രല തപ് ധാ ന മ 
തന്്്ി ന ഗെ തദ്്് ഗമാ ദി ൊ ജയ് ഗത്ാ് ട ്ന െ ത്്ി യ സ ഗദ് ്ശ ത്്ി ല്് ഇ 
ക്്ാ െയ്ം അ െി വ െ യി ട്്് സ ്ചി പ്്ി ക്്് ന്്്. രകാ വി ഡ ്രച റ ്ത്്്
നി ല പ്്ി ല്് ആ രം് ഒ റ്് യക്്് ല്്, ൊ ജയ് രത് ്130 ഗകാ െി ജ ന ങ്് 
ളം് ഒ ര ്മി ച്്ാ രണ ന്് അ ഗദ് ്ഹ ത്്ി ര്്് തപ് സര്ാ വ ന യി ല്് ഈ  
ൊ ജയ് ത്്ി ര്്് തപ് രി ബ ദ്് ര യ ്രെ മ ്ഴ ്വ ൻ്് ഗച ര ്വ ക ള ്മ ്ണ്്്.
രകാ ഗറാ ണ രയ രച റ ്ക്്് ഗമ്ാ് ള്്ത്് രന്,് സാ മാ നയ് ജ ന ങ്് ള ്
രെ ജീ വ സ ന്്ാ െ ണ ത്്ി ന ്ള്് വ ഴി ക രള ക്്് റി ച്്്ം വ ള രെ ഗൗ 
െ വ ഗത്ാ് രെ ആ ഗലാ ചി ഗക് ്ണ്് ത ്ണ്്്. മ റ്്് സം സ്്ാ ന ങ്് രള
അ ഗപ ക്്ി ച്്് ഇ ക്്ാ െയ് ത്്ി ല്് ഗക െ ളം വ ള രെ ജാ തഗ് ര ഗയാ രെ 
യം് ക ര ്ര ഗലാ രെ യ ്മാ ണ ്മ ്ഗന് ്റ ്ന്് ത.് വി വി ധ ഗക് ്മ നി 
ധി ക ളി ല്് നി ന്്് അ ര ത ് ഗമ ഖ ല ക ളി രല ഗ ്ണ ഗഭാ ക്്ാ ക്് 
ള്്ക്്് വ ലി യ ഗരാ രി ല ്ള്് സ ഹാ യ തപ് ഖയ്ാ പ ന ങ്് ള്് ന െ ത്്ി
മ ്ഖയ് മ തന്്്ി പി ണ റാ യി വി ജ യ നം് ജ ന കീ യ തപ് രി ബ ദ്് ര യക്്്്
മാ റ്്് ക ്ട്്ി. ഇ രര ല്്ാം ഒ ര ്തപ് ഗര്യ ക സാ ഹ ച െയ് ത്്ി ല്് നാ രൊ 
ര ്മി ച്്് ഏ രറ് ്ട ്ക്്് ന്് സാ മ ്ഹി ക ഉ ത്് െ വാ ദി രവ് ത്്ി ര്്് ഭാ 
ഗ മാ ണ.് ഈ  ഉ ത്് െ വാ ദി രവ്ം തപ് ധാ ന മ തന്്്ി യ ്രെ ഗയാ മ ്ഖയ് മ 
തന്്്ി യ ്രെ ഗയാ അ വ ര്് ന യി ക്്് ന്് സ ര്്ക്്ാ ര ്ക ള ്രെ ഗയാ ൊ 
തട്്്ീ യ ഗമാ അ ല്്ാ ത്് ഗരാ ആ യ സം ഘ െ ന ക ള ്രെ ഗയാ മാ തര് മ 
ല്്, നാം  ഓ ഗൊ ര ്ത്് ര ്ഗെ ത ്ക ്െി യാ ണ.്  ഗോ ക്്്ഡൗ ണ പ 
ത്്് ദി വ സം പി ന്്ി ട്്്. എ ല്്ാ വി ഭാ ഗ ത്്ി ല്്രപ് ്ട്് ജ ന ങ്് ളം്
അ രി ര്്് ഇ െ ക ളാ ണ.് പ ല ര െ ത്്ി ല ്ള്് ബ ്ദ്്ി മ ്ട്്് ക ളാ ണ്
എ ല്്ാ വ രം് അ ന ്ഭ വി ക്്് ന്് ത.് എ ന്്ാ ല്്, നി രയ് വ ര ്മാ ന മി 
ല്്ാ ത്്, ക ്ലി പ്് ണി ക്്ാ രം് ഭ വ ന െ ഹി ര രം് നി ൊ ലം ബ ര ്മാ യ
ല ക്് ക്് ണ ക്്ാ യ സാ ധാ െ ണ ക്്ാ രെ യാ ണ ്ഇ ത ്ഏ റ്് വം് ര ്
ക്് മാ യി ബാ ധി ച്്ി െി ക്്് ന്് ത.് അ വ ര ്രെ നി രയ് നി ദാ ന ജീ വി 
ര രച് ്ല വി ഗല ക്്് ള്് മാ ര്്ഗ ങ്് ള്് ക രണ് ്ത്്് ക എ ന്് ത ്രപാ 
ത ്സ മ ്ഹ ത്്ി ര്്് രമാ ത്് ത്്ി ല ്ള്് ഉ ത്് െ വാ ദി രവ് മാ ണ.്
ഗോ ക്്് ഡൗ ണി ല ക ്ട ്ങ്്ി യം് കവ്ാ റ വ്്് നി ല്് രപ ട്്്ം വീ ട ്
ക ളി ലം് മ റ്്ി െ ങ്് ളി ലം് ക ഴി യ ്ന്് വ ര്്, വി വി ധ ചി കി ത്് ക 
ള്്ക്്ാ യി ആ ശ ്പ തര്ി ക ളി ല ്ള്് വ ര്്, ഇ ര െ സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ല്്
നി ന്്് പ ല ഗക തദ്്് ങ്് ളി ലാ യി രാ മ സി ക്്് ന്് അ രി ഥി രരാ ഴി 
ലാ ളി ക ള്് ത ്െ ങ്്ി കാ ര ്ണയ് സപ് ര്്ശം അ ര്്ഹി ക്്് ന്് വ ള രെ 
ക്്് ട ്ര ല്് ആ ള ്ക ള ്ണ്്്. അ വ രെ ല ക്്്യ മാ ക്്ി ത ്റ ന്്ി െി ക്്് 
ന്് ക മയ് ്ണി റ്്ി കി ച്് ണ ്ക ള ്രെ തപ് വ ര്്ത്് നം സ ്ഗ മ മാ ക്്് ക 
യാ ണ ്തപ് ധാ ന അ രി ജീ വ ന മാ ര്്ഗം. എ ന്്ാ ല്് ക മയ് ്ണി റ്്ി കി 
ച്് ണ ്ക ള ്രെ തപ് വ ര്്ത്് ന ങ്് രള ക്്് റി ച്്് വ ലി യ ര െ ത്്ി ല ്ള്്
പ ൊ രി ക ള്് പ ല ഗക തദ്്് ങ്് ളി ല്് നി ന്്്ം ഉ യ ര ്ന്്് ണ്്്. അ വ യ ്
രെ തപ് വ ര്്ത്് ന ങ്് ള്് അ വ രാ ള ത്്ി ലാ ക്്് ന്് ചി ല നീ ക്് ങ്് 
ളം് ന െ ക്്് ന്്് ണ്്്. അ രരാ ഴി വാ ക്് രപ് ്ഗെ ണ്് ത ്മ ്ണ്്്.

സം സ്്ാ ന രത് ്941 തഗ്ാ മ പ ഞ്്ാ യ ത്്് ക ളി ലം് നാ ല പ്് 
ഗരാ ളം മ ്നി സി പ്്ാ ലി റ്്ി ക ളി ലം് ആ റ ്മ ്നി സി പ്് ല്് ഗകാ ര്്പ്് 
ഗറ ഷ ന ്ക ളി ലം് ക മയ് ്ണി റ്്ി കി ച്് ണ്് തപ് വ ര്്ത്്ി ക്്ാ ൻ്് സ 
ര്്ക്്ാ ര്് ന െ പ െി സവ്ീ ക െി ച്്ി ട്്് ണ്്്. അ രി ല്് 571 പ ഞ്്ാ യ ത്്് ക 
ളി ലം് ഭ ്െി പ ക്്ം ന ഗ െ സ ഭ ക ളി ലം് ആ റ ്ഗകാ ര്്പ്് ഗറ ഷ ന ്ക 
ളി ലം് അ വ തപ് വ ര്്ത്്ി ച്്് ത ്െ ങ്്് ക യം് രച യത്.് എ ന്്ാ ല്്,
ഈ  അ ട ്ക്് ള യ ്രെ സ ്ഗ മ മാ യ തപ് വ ര്്ത്് ന ങ്് ള്്ക്്് മ രി യാ 
യ ഫ ണ്്ി രല് ്ന്് കാ െ ണം പ റ ഞ്്് പ ഗല െ ത്്്ം തപ് വ ര്്ത്് ന െ 
ഹി ര മാ ക ്ന്് അ വ സ്് നി ല നി ല്്ക്്് ന്്്. ര ഗദ് ്ശ സ്്ാ പ ന 
ങ്് ള ്രെ ര ന ത ്ഫ ണ്്ി ല്് നി ന്്് ഇ രി ന ്ള്് പ ണം ക രണ് ്ത്് 
ണ രമ ന്്ാ ണ ്തപ് ധാ ന നി ര്്ഗദ ശം. ര ഗദ് ്ശ സ്്ാ പ ന ങ്് ള ്രെ
ഗന ത ്രവ് ത്്ി ല്് സഗ്പാ ണ്്സ ര്്മാ രെ യം് ഗഡാ ണ ര്്മാ രെ യം്
ക രണ് ്ത്്ി ഫ ണ്്് സവ് ര ്പി ക്്ാ നം് അ ന ്മ രി യ ്ണ്്്. മി ക്് യി 
െ ത്്്ം ഫ ല തപ് ദ മാ യി ത്് രന് ് ഇ രര ല്്ാം ന െ ക്്് ന്്് രണ് ്ങ്്ി 
ലം് ഒ റ്് രപ് ്ട്് ചി ല ഗമ ഖ ല ക ളി ല്് ഈ  ഏ ഗകാ പ നം ന െ ക്്് ന്്ി 
ല്്. അ രി ന ്പ ക െം ൊ തട്്്ീ യ മാ യം് അ ല്്ാ രര യം് ഗവ റി ട്്് നി 
ന്്് രകാ ണ്്് രവ ഗവ് ്രറ ര െ ത്്ി ല ്ള്് ഫ ണ്്് ഗശ ഖ െ ണ വം് ഭ 
ക്് ണ വി ര െ ണ വം് ന െ ക്്് ന്് രാ യി പ ൊ രി ക ള ്ണ്്്.  

പാ ല ക്്ാ ട ്ജി ല്് യി രല പ ്ത ്ഗശ െി തഗ്ാ മ പ ഞ്്ാ യ ത്്ി ല്് പാ 
വ രപ് ്ട്് വ ര്്ക്്് ള്് ക മയ് ്ണി റ്്ി കി ച്് ണി ഗല ക്്് ഹി ന്്് സ്്ാ ൻ്്
രപ ഗത്ൊ ളി യം ഗകാ ര്്പ്് ഗറ ഷ ൻ്് സം ഭാ വ ന ന ല്്കി യ ആ യി െം
കി ഗലാ തഗ്ാം അ െി, പ ഞ്്ാ യ ത്്് ക മ്്ി റ്്ി യി ഗലാ, ക മയ് ്ണി റ്്ി
കി ച്് ണി ഗലാ അ റി യി ക്്ാ രര ൊ തട്്്ീ യ ഗന ട്് ത്്ി നാ യി വി ര െ 
ണം രച യര് സം ഭ വം ഉ ദാ ഹ െ ണം. ഇ ത്് െം സം ഭ വ ങ്് ള്് ഒ ര ്
ര െ ത്്ി ലം് അ ന ്വ ദി ക്്ി രല് ്ന്്്ം ഭ ക്്്യ വ സത് ്ക്് ള്് ഇ ട്് 
ക്്ാ ര്്ക്് ല്്, അ ര്്ഹി ക്്് ന്് എ ല്്ാ വ ര്്ക്്് മാ യി വി ര െ ണം രച 
യ്് ണ രമ ന്്ാ ണ ്ഇ ന്് രല മ ്ഖയ് മ തന്്്ി വയ് ക്് മാ ക്്ി യ ത.് മ ്ഴ ്വ 
ൻ്് ര ഗദ് ്ശ സ്്ാ പ ന ങ്് ളി ലം് ക മയ് ്ണി റ്്ി കി ച്് ണ ്ക ള്് തപ് വ 
ര്്ത്് ന സ ജ്് മാ ക്്് ന്് മ ്റ യക്്്്, പാ വ രപ് ്ട്് വ ര ്രെ ഭ ക്് ണ 
ത്്ി ന ്ള്് തക് മീ ക െ ണ ങ്് ള്് ഈ  ഗക തദ്്് ങ്് ള്് വ ഴി ഏ ഗകാ പി 
പ്്ി ക്്് ന്് രാ ണ ്ഉ ചി രം. അ രി ല്് ൊ തട്്്ീ യ വം് അ ല്്ാ രര യ ്മ ്
ള്് വി ഗവ ച ന ങ്് ള്് ഒ ഴി വാ ക്്ാ ൻ്് എ ല്്ാ വ രം് ഏ ക മ ന ഗസാ 
രെ നി ല രകാ ഗള് ്ണ്് അ വ സ െ മാ ണി ത.് പ ്ത ്ഗശ െി ഗപാ ല ്ള്്
അ പ വാ ദ ങ്് ള്് ആ വ ര്്ത്്ി ക്്ാ രി െി ക്്ാ ന ്ള്് ജാ തഗ് ര കാ 
ണി ക്് രട്,് ര ഗദ് ്ശ സ്്ാ പ ന ങ്് ളം് അ വ രയ ന യി ക്്് ന്് വ രം്. 

കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ണ്കളില്്
വിവവചനംപാടില്്

TSR / KKD

കമകരുൊകവുിസ്

അഡവു.കെ.അനിലുുകുമാരുു

മുന്്ാം ഗോ ക മ ഹാ യ ്
ദ്് ത്്ി നാ യി എ 

രന് ്ല്്ാം ആ യ ്ദ്് ങ്് ളാ 
ണ ് ക ര ്രി വ ച്്ി െി ക്്് ന്് 
ത?്. ഭ ്ഖ ണ്്ാ ന്് െ മി 
വസ ല ്ക ള്്, ആ ണ വാ 
യ ്ധ ങ്് ള്്, ന ക്് തര് യ ്ദ്്
പ ദ്് രി ക ള്് മ ന ്ഷയ് ൊ ശി 
യ ്രെ പ ക ്രി യി ഗല രറ ഗപ് ്
രം് പ ട്്ി ണി യം്, ഗോ ഗ 

വം്, നി െ ക്് െ ര യം് രൊ ണ്്് ദ ്െി ര ത്്ി ല്്രപ് ്
ട്്് ഴ ല ്ന്് ഇ ര ്പ രാം ന ്റ്്ാ ണ്്ി ലം് വസ നി ക
മി ക വം് വയ്ാ ജ ഗദ ശാ ഭി മാ ന വം് വി ക സി ര - വി 
ക സവ് െ ൊ തട്്് ങ്് ള ്രെ രൊ െി യ െ യാ ള മാ യി ര ്
ന്്്.

അ വ സാ നം എ ന്്ാ യി? പ ്ര ്വം ശ ത്്ി രല
അ വ സാ ന ര െി യാ യി ര ്ന്് പ െീ ക്്ി ത്്് മ ഹാ 
ൊ ജാ വ ്ജ ല പ്് െ പ്്ി ന ്ഗമ ല്് നി ര്്മി ച്് ദ ന്് ഗോ 
പ ്െ ത്്ി ല്് വ ച്്് ഒ ര ്ക ്മി (ര ക്് ക ൻ്്) ക െി ച്്ാ 
ണ ് മ െി ച്് ത.് അ ന്് ര്ത ് ക ്മി രൊ ഗോ ണ
വവ റ സി ര്്് വ ല ്പ്് ത്്ി ല്് രച റ ്രാ യി.

ഒ ന്്്ം െ ണ്്്ം ഗോ ക മ ഹാ യ ്ദ്് ങ്് ള്് യ ്
ഗോ പ്്ി ര്്് യം് ഏ ഷയ് യ ്ഗെ യം് രന ഞ്് ത്്ാ യി 
ര ്ന്്്. അ റ്്് ലാ ്്്ി ക്്്ം പ സ ഫി ക്്്ം രാ ണ്്ി
അ തര് രപ രട് ്ന്്് അ രമ െി ക്് രയ രൊ ൊ ൻ്് ആ 
ര്്ക്്് മാ വി ല്്. ആ  അ ഹ ന്് ആ ദയ്ം ര ക ര്്ത്് ത്
കയ് ്ബ യാ ണ.് സിം ഹ ത്്ി ര്്് മ ്ന്്ി രല ച ്
രണ് ്ലി ഗൊ രല. ക ഴി ഞ്് 61 വ ര്്ഷ ങ്് ളി ല്് അ 
രമ െി ക്് യ ്രെ രൊ ണ്് യി ല്് ര റ ച്് മ ്ള്്് ഗൊ 
രല കയ് ്ബ രൊ ര ്ത ്ന്്്.

ഹി ഗോ ഷി മ ക്്്ം നാ ഗ സാ ക്്ി ക്്്ം ഗശ ഷം
അ ണ ്വാ യ ്ധ മ ്ള്്പ്് രെ എ തര് ഗോ ഭീ ഷ ണി ക 
ളി ലാ ണ ്ഗോ ക ര്ത ്അ രമ െി ക്് ര ങ്് ള ്രെ വ 

ഴി ക്്് ന െ ത്്ാ ൻ്് ഗോ ക്്ി യ ത.് ആ  സ തമ്ാ ജയ് രവ്
ഭീ മ രന രി രെ ശീ ര യ ്ദ്് ത്്ി നി റ ഗങ് ്ണ്്ി വ ന്് 
രി നാ ല്് ര ങ്് ള ്രെ ൊ ജയ് ത്്ി രല പൗ െ ന്്ാ 
ര്്ക്്് ഗോ ഷയ് ലി സം ഉ റ പ്്ാ ക്്് ന്് പ ല രം് വവ 
കി യ രാ ണ ് യ ്എ സഎ് സ്ആ ര്് എ ന്് ൊ ജയ് 
വം്, റ ഷയ് ൻ്് വി പ്് വ വം് അ ട്്ി മ റി ക്് രപ് ്ൊ ൻ്് ഒ 
ര ്കാ െ ണം യ ഥാ ര്്ത്് ത്്ി ല്് സാ തമ്ാ ജയ് രവ് വി 
ര ്ദ്് ഗൊ ൊ ട്് ത്്ി രല ഒ ര ്ൊ തട്്് ത്്ി ര്്് െ ക്് 
സാ ക്്ി രവ് മാ യി ര ്ന്്് അ ത.് റ ഷയ് രയ ര ക 
ര്്ത്്് 31വ ര്്ഷം പി ന്്ി ട ്ഗ്പ ്ള്് അ രമ െി ക്് ക ്
രി ക്്് ക യാ ഗോ? കി ര ക്്് ക യാ ഗോ?.

ഇ നി ഗോ ക യ ്ദ്് ത്്ി ന ്അ ണ ്വാ യ ്ധ രമ 
ന്്ി ന?്. പാ ക്്ി സ്്ാ ൻ്് രീ തവ് വാ ദി ക ള്് എ ന്്ി 
ന ്അ െ യി ല്് ഗോം ബ ്വ ച്്് രക ട്്ി ചാ ഗവ റാ ക 
ണം. വവ റ സ ്ക രള ഉ പ ഗോ ഗി ച്്് ന ്റ ്ദി ന ങ്് 
ള്് രൊ ണ്്് എ ങ്് രന ഒ ര ്ഗോ ക യ ്ദ്്ം സാ ധയ് 
മാ ക്്ാ രമ ന്്് രൊ ഗോ ണ കാ ട്്ി ത്് ര ്ന്്്. ഗോ 
ക ര്ത ്ഏ ത ്രച റി യ ൊ ജയ് ത്്ി നം് ക ്റ ഞ്്
ചി ല വി ല്് ഗോ ക യ ്ദ്്ം സാ ധയ് മാ കം്. ദീ ക െ 
വാ ദി ക ള്്ക്്് ന ്ഴ ഞ്്് ക യ റാ രര വജ വ യ ്
ദ്്ം സാ ധയ് മാ ക്്ാം.

ര ങ്് ള്് നി ര്്മി ച്്് ക ്ട്്ി യ രൊ ന്്്ം രച റി യ
വവ റ സി രന ഗന െി ൊ ൻ്് പ െയ്ാ പര് മ രല് ്ന്്് ആ 
ര്്ക്്്ം മ ന സി ലാ യി ക്്ാ ണം്. അ രമ െി ക്് യി ല്്

22 ല ക്്ം ഗപ ര്് മ െി ഗക് ്ണ്് രാ യി ര ്ന്്് രവ 
ന്്്ം ര ര്്് ഭ െ ണ മി ക വ ്രൊ ണ്്് അ ത ്ഒ ര ്ല 
ക്് ത്്ി ല്് നി ര്്ത്്ാ നാ വ ്രമ ന്്് മാ ണ ് തെ്ം പ്
അ വ കാ ശ രപ് ്ട ്ന്് ത.് എ ര്ത ്ര ് ഗന ട്്ം?. മ ്
ന്്ാം ഗോ ക മ ഹാ യ ്ദ്്ം ന െ ന്്ി ര ്രന് ്ങ്്ി ല്്
അ രമ െി ക്് യി ല്് അ തര് ഗയ രറ മ െ ണ മ ്ണ്്ാ ക ്
മാ യി ര ്ഗ്ന?്.  തപ് രി കാ െ മാ യി എ തര് ഗൊ െി
ഗൊ രെ രൊ ല്്ാ ന ്ള്് ആ ണ വ ബ ട്് ന ്ക ളി ല്്
അ രമ െി ക്് യ ്രെ വി െ ല മ ര്്ഗന് ്രന?.

വസ നി ക വ തക് െ ണം, ആ യ ്ധ പ്് ന്് യം,
ആ ണ വാ യ ്ധ നി ര്്മാ ണം ഇ വ രോ രക് ്യം്
നി ര്്ത്്ി വ ക്് ണം. അ മി ര മാ യ ഗദ ശീ യ വി കാ 
െ മ ്ണ ര്്ത്് ല്് ഗവ ണ്്. ഇ സ്്ാം മ ര ത്്ി ല്്രപ ട്്
ഒ ര ്വ ന ് പ ള്്ി യി രല ഖ ബ റി െം നി ഗഷ ധി ക്് 
ഗോ?. ബാ ഗദ്ാ ദി രല പ ള്്ി ഗമ ധാ വി ക ള്് ര ങ്് 
ള ്രെ ശമ് ശാ ന ങ്് ളി ല്് രൊ ഗോ ണ ബാ ധി ച്്് മ 
െി ച്് വ ര ്രെ മ ്ര ഗദ ഹ ങ്് ള്് അ െ ക്്ാ ൻ്് സ മ്് രി 
ക്്് ന്്ി ല്്, ഗോ ര്്ച്് റി ക ള്് നി റ ഞ്്് ക വി യ ്ന്്്.
യ ്പി യി ല്് ശ തത് ്ൊ ജയ് ങ്് ളി രല മ ന ്ഷയ് ഗോ രെ 
ന്് ഗൊ രല, ര ല ക ്നി ച്്ി ര ്ത്്ി, വി ഷ ലാ യ നി
ര ളി ക്്് ന്്്. ൊ മാ യ ണം കാ ണാ നാ യി നാ ട്്ി 
ഗല ഗ്ക ്െി യ മ ന ്ഷയ് ഗോ ൊ ണ,് പാ ക്്ി സ്്ാ 
ൻ്്കാ െ ഗോ ഗോ, പൗ െ രവ് മി ല്്ാ ത്് വ ഗോ ഗോ,
അ ല്് ഇ ങ്് രന രപ ര ്മാ റ ്ന്് ത.്

1871 ല്്  പാ െീ സ ്ക 
മയ് ്ണ്് നി ല വി ല്് വ ന്് ഗപ് ്ള്് ആ ദയ്ം പി െി ച്്് 
വി ട്് ത ് പ ട്്ാ ള ര്ത ്യാ ണ ് പ ്രി യ ഗോ ക വയ് വ 
സ്് ഗക് ്മ ൊ തട്്് സ ങ്് ലപ് ര്ത ്ഉ യ ര്്ത്്ി പ്്ി െി 
ക്് ണം. വസ നി ക സ ഖയ് ഉ െ മ്് െി ക രള ല്്ാം റ 
ദ്്ാ ക്് രപ് ്െ ണം. ഇ തസ് ഗയ ലി രല ജ ്ര ഭ െ ണ ക്്ാ 
ര്്ക്്്ം രൊ ഗോ ണ യാ ണ.് ഇ തസ് ഗയ ലം്, അ ഗമ 
െി ക്് യം്, ഇ ന്്്യ രയ വസ നി ക പ ങ്്ാ ളി യാ 
ക്്ാ നാ ണ ്ഗോ ക്്് ന്് ത ്വവ റ സ ്യ ്ദ്് ര്ത്
മ റി ക െ ക്്ാ ൻ്് ന മ്്് രെ ക ്ട്്് കാ ര്് ന രമ് ്സ ഹാ 
യി ക്്് ന്്് ഗോ. ഹൗ ഡി ഗോ ഡി ക്്് ഗശ ഷം അ 
ഹ മ്് ദ ്ബാ ദി ലം് ഗോ ദി യം് തെ്ം പം് രക ട്്ി പ്്ി െി 
ക്്് ന്് ത ്ക ണ്്്. ഗോ ഷയ് ല്് ഡി റ്്്് ൻ്്സിം ഗ ്എ 
തര് ഗ്ത ്ളം തപ് ധാ ന മാ രണ ന്്് രി െി ച്് റി യ ്ക.

അ രമ െി ക്് ഗോ ടം്, ഇ തസ് ഗയ ലി ഗോ ടം് മാ 
തര് മ ല്്, എ ല്്ാ വസ നി ക ക ്ട്്് രക ട്്് ക ഗോ ടം്
അ ക ലം ഗവ ണം. ആ ഗോ ഗയ്, വി ദയ്ാ ഭയ്ാ സ, ക 
ലാ- സാം സ് ക്്ാ െി ക- കാ യി ക ഗവ ദി ക ള്്, വയ്ാ 
പാ െ- വയ് വ സാ യ സം െം ഭ ക ള്്, സാ ഗങ് ്രി ക വി 
ദയ് വക മാ റ്്ം ഗ ഗവ ഷ ണം, ത ്െ ങ്്ി എ തര് ഗോ
ഗമ ഖ ല ക ളി ല്് സ ഹ ക െ ണ മാ കാം. യ ്ദ്് മ ്ണ്്ാ 
ക്്് ന്് എ ല്്ാ ശാ ഠയ് ങ്് ഗള യം് എ ല്്ാ ൊ തട്്് ങ്് 
ളം് വ ലി രച് ്റി യ ണം.

ലാബില്്നിർമിച്്ജൈവായ്ധമല്്കൊറോണ
ആശിഷ്ജോസ്അമുുാടു്ു

ജോക ത്്ി ല്് ഇ രി ന കം പ ത്്് ല ക്് 
ഗ്ത ്ളം ഗപ രെ ബാ ധി ക്്് ക യം്,

അ ൻ്്പ രി നാ യി െ ങ്് ള ്രെ ജീ വ രന ട ്ക്്് ക 
യം് രച യര്ി െി ക്്് ന്്്  രൊ വി ഡ-്19 എ ന്്
വവ റ ല്് ഗോ ഗം. ഗോ ക ൊ ജയ് ങ്് ള്് മി ക്് തം്
അ െ ച്്ി ട ്ന്് അ വ സ്് യി ഗോ ട്്് ന യി ച്്, ക ്രയ് 
മാ യ മ ര ്ന്്്ം വാ ക് സി ഗന ഷ നം് ഇ നി യം്
വി ക സി പ്്ി ച്്ി ട്്ി ല്്ാ ത്് ഈ  വവ റ ല്് ഗോ ഗം,
വച ന യി രല വ ്ഹാ ൻ്് തപ് വി ശയ് യി ലാ ണ ്ആ 
ദയ്ം ക ര്ണ ്ത്്ി യ ത.് ഒ ര ് മാം സ വി ല്്പ്് ന
ശാ ല യി ല്് നി ന്്്ം വയ്ാ പി ച്്് ത ്െ ങ്്ി യ വവ 
റ  ല്് ഗോ ഗം വച ന ഒ ര ് വജ വ ആ യ ്ധ മാ 
യി വി ക സി പ്്ി ച്്് എ ട ്ത്് ത ് ലാ ബി ല്് നി 
ന്്്ം അ തശ് ദ്് മ ്ലം രവ ളി യി ല്് വയ്ാ പി ച്് ത്
ആ കാ രമ ന്് ഗ ്ഢാ ഗോ ച ന സി ദ്്ാ ന്്ം പ ല 
രം് തപ് ക െി പ്്ി ച്്ി  ര ്ന്്്. ഡ ല്്ഹി യി രല ഐ 
ഐ റ്്ി യി ല്് ഉ ള്് ചി ല എ ൻ ജി നീ യ റി ങ ്അ 
ധയ്ാ പ ക ര്് അ ര്ങ ്രന ഒ ര ്സി ദ്്ാ ന്്ം ഗപ പ്് 
റാ യി എ ഴ ്രി പ ബ്്ി ഷ ്രച യ്്ാ ൻ്് ക ്െി തശ് മി 
ച്്്, ആ ധി കാ െി ക മാ യ ഒ ര ്ഗജ ര്്ണ ലം് അ ത്
സവ്ീ ക െി ച്്ി ട്്ി ല്്. ഇ രി ന ്സ മാ ന്് െ മാ യി ഈ  
വവ റ സി രന അ രമ െി ക്് നി ര്്മ്്ി ച്്് വച ന 
യി ല്് എ ത്്ി ച്് രാ രണ ന്് തപ് ച െ ണ വം് ന െ 
ക്്് ന്്് ണ്്്.

രൊ വി ഡ-്19 ഗോ ഗ ത്്ി ന ്കാ െ ണ മാ യ
വവ റ സി ര്്് ജ നി ര ക ഘ െ ന പ െി ഗോ ധി ച്്്
ന െ ത്്ി യ ഗ ഗവ ഷ ണ ത്്ി ല്് ഈ  വവ റ സ ്ക ്
തര്ി മ മാ യി മ ന ്ഷയ് ര്്ക്്് ഉ ണ്്ാ ക്്ാ ൻ്് പ റ്്് ന്് 
രര ല്്ാ രയ ന്്്ം സവ്ാ ഭാ വി ക മാ യി ജീ വ പ െി 
ണാ മ ത്്ി ല ്രെ മാ തര്ം ര ്പ രപ് ്ട്് രാ കാ രമ 

ന്്്ം ക രണ് ്ത്്ി, Nature Medicine ഗജ ണ ലി ല്്
പ ബ്്ി ഷ ് രച യര്ി ര ്ന്്്. ശവ്ാ സ ഗൊ ശ വയ് വ 
സ്് രയ തപ് ധാ ന മാ യം് ബാ ധി ക്്് ന്് ഈ  ഗോ 
ഗം Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 അ ഥ വാ SARS-CoV-2 എ ന്്ാ 
യി നം വവ റ സാ ണ ്പ െ ര്്ത്്് ന്് ത,് ഇ ത ്ഒ ര ്
ര െം രൊ ഗോ ണ വവ റ സാ ണ.് െ ണ്്ാ യി െ 
ത്്ി മ ്ന്്ി ല്് വച ന യി ല്് എ ണ്്ാ യി െം ആ ള ്

ക രള ബാ ധി ക്്് ക യം് എ ണ്്് ഗോ ളം ഗപ ര ്രെ
ജീ വ ൻ്് എ ട ്ക്്് ക യം് രച യര് Severe acute
respiratory syndrome (SARS)എ ന്് ഗോ ഗാ വ 
സ്് ഉ ണ്്ാ ക്്് ന്് വവ റ സ ്മാ യി വ ള രെ യ ധി 
കം ജ നി ര ക സാ മയ് വം്, ഒ ഗെ സപ്ീ ഷയ് സി ല്്
വ ര ്ന്് തം് ആ യ രി നാ ലാ ണ ് SARS-CoV-2
എ ന്് ഗപ ര ്ന ല്്കി യി െി ക്്് ന്് ത.്

വച ന യി ല്് കാ ണ ്ന്് ചി ല ര െം വ വ്്ാ ല ്

ക ളി ലാ ണ ്ഈ  സ് രപ ഷയ് സി ല്് ഉ ള്് രൊ ഗോ 
ണ വവ റ സ ്ക ള്് സവ്ാ ഭാ വി ക മാ യം് കാ ണ ്
ന്് ത,് അ രമ െി ക്് ഉ ള്്രപ് ്രെ യ ്ള്് ൊ ജയ് ങ്് ളി 
രല വ വ്്ാ ല ്ക ളി ല്് രൊ ഗോ ണ വവ റ സ ്ക ള്്
ഉ രണ് ്ങ്്ി ലം് ഈ  സ് രപ ഷയ് സി ല്് ഉ ള്് ത ്ഇ ല്്.
മ ന ്ഷയ് രെ ബാ ധി ക്്് ന്് രാ യി ക ര്ണ ്ത്്ി ട്്് 
ള്് രൊ ഗോ ണ വവ റ സ ്ക ളി ല്് ഏ ഴാ മ ര്ത ്
യാ ണ ്SARS-CoV-2, രമ ര്്സ,് സാ ര്്സ ്എ ന്്ീ
ഗോ ഗ ങ്് ള്് ഉ ണ്്ാ ക്്് ന്് െ ണ്്് രൊ ഗോ ണ
വവ റ സ ്ക ള്് ഒ ഴി ച്്് ബാ ക്്ി നാ ലം് മ ന ്ഷയ് 
രെ ബാ ധി ക്്് രമ ങ്്ി ലം് ജ ല ഗോ ഷ പ്് നി ഗൊ 
രല യ ്ള്് ല ളി ര മാ യ ഗോ ഗ ല ക്് ണ ങ്് ള്് മാ 
ഗത്ര കാ ണി ക്്്.

ഗൊ ശ ങ്് ള ്രെ ശ െി യാ യ തപ് വ ര്്ത്് ന ങ്് 
ള്്ക്്് ആ വ ശയ് മാ യ വജ വ ര ന്്ാ തര് ക ള്് ക െ 
ന്്് വ ഗെ ണ്് വാ രി ല ്ക ളി ല്് ക ള്് രാ ഗ്ക ്ല്്
ഇ ട്്് ത ്റ ന്്് ആ ണ ്വവ റ സ ്ക ള്് ഉ ള്്ി ല്് തപ് 
ഗവ ശി ക്്് ന്് ത.് രൊ വി ഡ-്19 ഉ ണ്്ാ ക്്് ന്് ര 
െം രൊ ഗോ ണ വവ റ സ ്ക ള്് ACE2
(Angiotensin Converting Enzyme 2) എ ന്് ര 
െം ൊ സാ ഗ് നി യ്ക്്് ഗൊ ശ ങ്് ളി ല്് തപ് ഗവ ശി 
ക്്ാ ന ്ള്് വാ രി ല്് ആ യ ACE2 receptorയി ല്്
ക ള്് രാ ഗ്ക ്ല്് ഇ ട്്് ആ ണ ്ഉ ള്്ി ല്് തപ് ഗവ ശി 
ക്്് ന്് ത.് ഗൊ ശ ങ്് ള ്രെ ഉ ള്്ി ല്് ക യ റി യാ ല്്
ഈ  വവ റ സ ്ക ള്് ര ങ്് ള ്രെ സവ്ാ ര്്ത്് ലാ ഭ 
ത്്ി ന ്ഗവ ണ്്ി ഗൊ ശ ങ്് ള ്രെ നി യ തന്്് ണം
ഏ രറ് ്ട ്ക്് യം് രപ ര ്ക ്ക യം് ഗൊ ശ ത്്ി ര്്്
സവ്ാ ഭാ വി ക തപ് വ ര്്ത്് നം അ വ രാ ള ത്്ി ല്്
ആ ക്്് ക യം് സ മീ പ ത്്് ള്് മ റ്്് ഗൊ ശ ങ്് രള
ക ്െി അ തക് മി ക്്ാ ന ്ള്് ര യ്്ാ രറ ട ്പ്്ി ഗോ ട്
നീ ങ്്് ക യം് രച യ്്്ം.

( ത ്ടം്)

ജന ങ്് ള്് രൊ വി ഡ ്വവ റ സി രന ഗലാ ക 
ത്്ാ ക മാ നം ക ്ട ്ര ല്് അ റി ഞ്്ി െി ക്്് 

ന്്്. രൊ വി ഡ ്ഒ ര ്ഭീ ക െ നാ രണ ന്്് അ വ രെ
പ റ ഞ്്് ഗബാ ധയ് രപ് ്ട ്ഗ്ത ്ണ്് രി ല്് എ ന്് അ 
സ്് യി ലാ ണ ്ഇ ഗപ്ാ് ഴ ്ള്് ത.് അ ത ്രകാ ണ്്് ര 
രന് ് മ ന ്ഷയ് രെ ല്്ാം സവ് യം ഉ ള്്വ ലി ഞ്്ി െി 
ക്്് ക യാ ണ.് ൊ ജയ്ം ഗലാ ക ്ഡൗ ണ്് തപ് ഖയ്ാ പി 
ച്് ഗരാ രെ വീ െി ന ്ള്്ി ഗല ക്്് എ ല്്ാ വ രം് ക യ 
റി. വീ െി ര്്് വാ രി ല്് ഓ ഗൊ ര ്ത്് രം് അ വ െ 
വ ര ്രെ അ രി ര ്ക ളാ ക്്ി. അ രി ര ്ക ള്്ക്് പ്്് റ 
ത്്് അ നാ വ ശയ് മാ യി ഗപാ ക ്ന്് ത ്ഒ ഴി വാ ക്്ി.
അ രി ര ്ക ള്് ക െ ന്്് വ ര ്ന്് ത ്സം ശ യ ഗ്താ് 
രെ ഗനാ ക്്ി. െ ക്് ബ ന്് ര്ത ്ഗപാ ലം് അ ക ല 
ത്്് നി ര്്ത്്ി യാ ണ ്സഗ്ന ഹം തപ് ക െി പ്്ി ച്് ത്
എ ന്് ത ് ഗക ട്്് ഗക ള്്വി യി ല്്ാ ത്് രാ രണ ങ്്ി 
ലം്, സ രയ് മാ ണ.്

ഒ ര ്വീ ട്്ി രല ഒ ൊ ള്്ക്്് രൊ വി ഡ ്വവ റ സ്
ഏ രറ് ്ന്് സം ശ യം ഉ ണ്്ാ യാ ല്് അ യാ ള്് സവ് 
യം ഐ രസാ ഗല ഷ നി ല്് (ഏ കാ ന്് വാ സ ത്്ി 
ന)് ഗപാ ക ്ന്്്. ഐ രസാ ഗല ഷ നം്, കവ്ാ റ 
വ്്് നം് ഇ ന്്് എ ല്്ാ വ ര്്ക്്്ം പ െി ചി ര മാ യ
വാ ക്്് ക ളാ യി മാ റി. അ ങ്് രന ഐ രസാ ഗല 
ഷ നി ല്് ഗപാ ക ്ന്് വ ര ്രെ അ രി ര്്ത്്ി മ ്റി യ ്
രെ ച ്റ്്് മ രി ഗലാ, വാ രി ഗലാ ആ യി മാ റി. വീ ട്്ി 
ല ്ള്് വ ര്് ഗപാ ലം് വാ രി ലി ല്് അ ഥ വാ അ രി 
ര്്ത്്ി യി ല്് നി ന്്് രകാ ണ്്് ഭ ക്് ണം രകാ ട ്
ക്്് ന്് സാ ഹ ച െയ് ങ്് ള്് ന മ്്് രെ നാ ട്്ി ല ്മ ്
ണ്്ാ യി. വച ന യി ല്് രകാ ഗറാ ണ ഗൊ ഗി ക 
ള്്ക്്് ഭ ക്് ണം എ ത്്ി ച്്ി ര ്ന്് ത ്ഗറാ ഗബാ ട്്് 
ക ള്് ആ യി ര ്ന്്് എ ന്്് റി ഗപ്ാ് ര്്ട്്് ക ള്് ഉ ണ്്ാ 
യി ര ്ന്്്.

ഗകാ ള നി ക ളം് അ പ്്ാ ര്്ട്്്രമ ന്്്് ക ളം് പ ട്് ണ 
ങ്് ളം് തഗ്ാ മ ങ്് ളം് അ വ ര ്രെ അ രി ര ്ക ള്്
അ െ ച്്ി െി ക്്് ന്്്. അ നാ വ ശയ് ക്്ാ ൊ രം് അ ക 
ത്്് ക െ ക്്് ന്്ി ല്് എ ന്് വ ര്് ഉ റ പ്്് വ ര ്ത്്് 
ന്്്. അ പ െി ചി ര ര ്രെ വ െ വ ്സം ശ യ ങ്് ള ്രെ
ക ്മ്്ാ െ മാ ക ്ന്്്. നി യ മ നി ര്്വ ഹ ണം ന െ 
ത്്് ന്് രൊ ലീ സ ല്്, മ റി ച്്് ജ ന ങ്് ള്് ര രന്്
അ പ െി ചി ര രെ ഗചാ ദയ്ം രച യ്്് ന്്്. ഇ ങ്് രന
ച ്റ്്് വ ട്് ര്ത ് അ രി ര്്ത്്ി ക ള്് എ ല്്ാം നി െീ 
ക്് ണ ത്്ി ലാ യ ത ്ക ള വ ്ക ള്് ക ്റ യാ നം് കാ 
െ ണ മാ യി ട്്് ണ്്്. ബ ലാ തക്ാ െ ങ്് ള്് ഇ ല്്ാ രാ 

യി െി ക്്് ന്്്.
ഗപാ ലീ സ ്കാ ര്് അ വ ര ്രെ ഗറ്്്് ഷ ൻ അ രി 

ര്്ത്്ി ക ളി ല്് ബാ െി ഗക് ്ഡ ്ക ള്് സ്്ാ പി ച്്്
സം െ ക്് ക ൊ യി. അ രി ര്്ത്്ി ക െ ക്്് ന്് വ രെ
പ െി ഗശാ ധി ക്്് ന്്്. യാ തര്ി ക ന ് യാ തര്ാ ഉ ഗദ് ്
ശയ്ം രവ ളി രപ് ്ട ്ഗ്ത ്ണ്് രാ യി വ ര ്ന്്്. രൊ 
ലീ സ്ഉ ണ്്ാ ക്്ി യ ഓ ഗൊ അ രി ര്്ത്്ി ക ളം് ക 
െ ന്്് ഗപാ ക ്ഗമ്ാ് ള്് വി ശ ദീ ക െ ണ ങ്് ള്് നയ്ാ 
യ മാ ഗക ണ്് ത ്ണ്്്. ജി ല്്ാ അ രി ര്്ത്്ി ക ളം്
സം സ്്ാ ന അ രി ര്്ത്്ി ക ളം് അ െ യക്്് രപ് ്ട്്്.
ആ വ ശയ് ക്്ാ ര്്ക്്് കാ െയ്ം ഗബാ ധയ് രപ് ്ട ്ത്്ി
അ രി ര്്ത്്ി ക ള്് ക െ ന്്് ഗപാ കാം എ ന്് നി ല 
യാ ണി ഗപ്ാ് ള്്.

പ ഗ്ക,് ക ര്്ണാ െ ക ത്്ി ര്്് അ രി ര്്ത്്ി ക 
ള്് ഗക െ ളീ യ ര്്ക്്് മ ്ന്്ി ല്് അ െ ഞ്് ത ്ഇ ഗപ്ാ് 
ള്് വ ലി യ ച ര്്ച്് യം്, വാ ര്്ത്് യ ്മാ ണ.് ഗക െ ള 
ത്്ി ല്് ഏ റ്് വം് ക ്ട ്ര ല്് രൊ വി ഡ ്ഗൊ ഗി ക 
ള ്ള്് തം് നി െീ ക്് ണ ത്്ി ല ്ള്് തം് കാ സ 
രഗ്ഗാ ഡ ്ജി ല്് യി ലാ ണ.് ഒ ൊ ളം് രൊ വി ഡി രന
ഇ ര ്വക യം് നീ ട്്ി സവ്ീ ക െി ക്്ി ല്്. രൊ വി ഡ്
വവ റ സ ്പ െ ര ്ന്് വി ധ വം് മ റ്്്ം ജ ന ങ്് രള
ഗബാ ധ വ തക് െി ക്്് ക എ ന്് രാ ണ ്രച ഗയ് ്ണ്് 
ത.് അ ത ്ഗവ ണ്് തര് ഇ ര ്ഭാ ഗ ത്്്ം ഉ ണ്്ാ യി ട്്ി 
ല്് എ ന്് ത ്വ ര്്ത്് മാ ന കാ ല ര്ത ്സ രയ് മാ ണ.്
രൊ വി ഡ ് ഭ യ ങ്് െ ഈ ഗഗാ ഉ ള്് വവ റ സാ 
ണ.് അ ത ് വി ളി ച്്് രകാ ണ്്് വ ന്്ാ ഗല ക ്രെ
ഗപാ ര ്ക യ ്ള്്്. പ ര്ക ്രൊ വി ഡി ല്്ാ ത്് അ 
ഗ്ച ്ളം ഗപ ൊ ണ ്അ രി ര ത്്ി ത്് ര ക്്ം മ ്ലം
കാ സ ര്്ഗഗാ ഡ ് മ െ ണ രപ് ്ട്് ത.് സം സ്്ാ ന അ 
രി ര്്ത്്ി ക ളി ല്് നി യ തന്്് ണ ങ്് ള്് ഏ ര്്രപ് ്ട ്
ത്്് ന്് രി ല്് രര റ്്ി ല്്. പ ര്ക ്അ രി ര്്ത്്ി ക ള്്

ക ര്്ക്് ശ മാ യി അ െ ച്്ി ട ്ന്് ത ് ൊ ജയ് ഗ്താ് ട ്
ള്് രവ ല്്് വി ളി യാ യി ത്് രന് ് കാ ഗണ ണ്് ത ്
ണ്്്. 

മാ ര്്ച്്് 10ന ് ഗക െ ളം രൊ വി ഡി ര്്് ഭീ ക െ ര
രി െി ച്് റി ഞ്്് അ രി ര്്ത്്ി ക ള്് അ െ ച്്് സം െ 
ക്് ണ രമാ ര ്ക്്ി. രത്ബ യക്്്് ദി  രച യൻ് എ ന്്്
ഗക െ ളം തപ് ഖയ്ാ പി ച്്്. മാ ര്്ച്്് 16ന ് ഡ ല്്ഹി അ 
രി ര്്ത്്ി ക ള്് നി െീ ക്് ണ ത്്ി ലാ ക്്ി. തപ് ധാ ന 
മ തന്്്ി മാ ര്്ച്്് 22ന ് ജ ന രാ ക ര്്ഫയ് ്തപ് ഖയ്ാ പി 
ച്് ത ്ഒ ര ്സ ്ച ന യാ യി ര ്ന്്്. തപ് ധാ ന മ തന്്്ി
മാ ര്്ച്്് 24 മ ്ര ല്് സ മ്്് ര്്ണ ഗലാ ക്്് ഡൗ ണ്്
തപ് ഖയ്ാ പി ച്്് ൊ ജയ്ാ ന്് െ അ രി ര്്ത്്ി ക ള്് അ 
െ പ്്ി ച്്്. ൊ ജയ്ാ ന്് െ വി മാ ന ങ്് ള്്ക്്് വി ല ഗക് ്
ര്്രപ് ്ട ്ത്്ി. രപാ ത ്ഗ രാ ഗ രം നി ര്്ത്്ി ച്്്.
ച െി തര് ത്്ി ലാ ദയ് മാ യി രറ യല് ഗവ യാ തര്ാ രീ 
വ ണ്്ി ക ള്് നി ര്്ത്്ി വ യപ്്്ി ച്്്. രൊ വി ഡ ്വയ്ാ 
പ നം ര െ യ ്ന്് രി ന ്ഇ ന്്്യ രയ ട ്ത്് ന െ പ െി 
രയ ഗലാ ക ൊ ജയ് ങ്് ള്് ശ ക്് മാ യി പി ന്്് ണ 
ച്്്. എ ന്്് ക ര ്രി ഇ ന്്്യ യി ല്് ക ്ട ്ങ്്ി യ മ 
റ്്് ൊ ജയ് ക്്ാ രെ അ വ െ വ ര ്രെ ൊ ജയ് ഗ്ത ്ക്്്
ഗപാ കാ ൻ ഇ ന്്്യ അ ന ്മ രി ന ല്്കാ രി ര ്ന്്ി 
ല്്. 

ഗക െ ള ത്്ി ല്് ല ഭി ക്്് ന്് സ ്െ ക്് യം് ആ 
ഗൊ ഗയ് പ െി ഗ ണ ന യം് മ ഗറ് ്ത ്ൊ ജയ് ത്്്ം ല 
ഭി ക്്ി രല് ്ന്്്ം, ഇ ന്്്യ ര ങ്് ള ്രെ ജ ന ങ്് രള
സം െ ക്്ി ക്്് രമ ന്് ഗരാ ന്് ലം് ഗലാ ക വയ്ാ പ 
ക മാ യി ഉ ണ്്ാ യി. എ ന്്് രച യ്്്ം എ ന്് റി യാ 
രര വി ക സി ര ൊ ജയ് ങ്് ള്് സര് ബധ് ൊ യി നി 
ന്് ഗപ്ാ് ള്് ഇ ന്്്യ അ വ ര്്ക്്് മ ്ന്്ി ല്് മാ ത ്ക 
യാ യി എ ന്് ത ്ന മ ്ക്്് അ ഭി മാ നി ക്്ാ വ ്ന്്
കാ െയ് മാ ണ.് ഇ ന്്്യ രയ പി ന്്് െ ര്്ന്്് പ ല ൊ 

ജയ് ങ്് ളം് അ വ ര ്രെ ൊ ജയ്ാ ന്് െ അ രി ര്്ത്്ി 
ക ള്് അ െ പ്്ി ച്്് രകാ ഗറാ ണ വവ റ സ ്വയ്ാ പ ന 
ത്്ി ന ്ര െ യി ട്്്. ഗലാ ക ര്ത ്എ ല്്ാ ൊ ജയ് ങ്് 
ളം് അ രി ര്്ത്്ി ക ള്് അ െ ച്്് അ വ ര ്രെ ൊ ജയ് 
ത്്് ള്് വ ര ്രെ സ ്െ ക്് ഉ റ പ്്ാ ക്്ി യി െി ക്്് 
ന്്്. 

അ രി ര ്ക ളം് അ രി ര്്ത്്ി ക ള ്മി ല്്ാ രര
ഗലാ കം മി ക്് വാ റം് ഡി ജി റ്് ല്് യ ്ഗ ത്്ി ഗല 
യക്്്് ഗപാ ക ്ന്് കാ ഴച്്് ക ്െി ന മ്് ള്് ക ണ്്്.
ൊ ജയ്ാ ന്് െ സ ഗദ് ്ശ ങ്് ള്് ഇ ്്് ര്്രന റ്്് വ ഴി
സവ്ീ ക െി ക്്് ന്് െീ രി വയ്ാ പ ക മാ യി. അ വി രെ
അ രി ര്്ത്്ി ക ള്് ഇ ല്്ാ രാ യി െി ക്്് ന്്്. മാ ധയ് മ 
ങ്് ള ്രെ ഡി ജി റ്് ല്് ഗകാ പ്്ി ക ള്് വയ്ാ പ ക മാ യി.
പ ണ മി െ പാ ട ്ക ള്്ക്്് ഡി ജി റ്് ല്് മാ ത ്ക മി ക്് 
വ രം് സവ്ീ ക െി ച്്്. രൊ വി ഡ ്കാ ലം ക ഴി ഞ്്ാ 
ല്് ഡി ജി റ്് ല്് ഇ ന്്്യ യി ഗല യക്്്് തപ് ഗവ ശി ഗക് ്
ണ്് രി ര്്് ആ വ ശയ്ം ച ര്്ച്് രച യ്് രപ് ്ടം്. 

ആ യി െ ക ണ ക്്ി ന ്ഗപാ റ്്്്്ഗമാ ര്്ട്് ങ്് ള്്ക്്്
ഗശ ഷം വച ന യി രല ഗഡാ കറ്്് ര്്മാ രം് ശാ 
സത്ര് ജ്് രം് ക ര്ണ ്ത്്ി യ ത ് ശവ്ാ സ ഗകാ ശ
പാ ര യി ല്് രൊ വി ഡ ്വവ റ സി ര്്് തപ് ഗവ ശ 
ന ഗ്താ് രെ ക ട്്ി യാ യ ക ഫം രകാ ണ്്് അ രി 
ര്്ത്്ി ക ള്് അ െ യ രപ്  ്ട ്ന്് രാ ണ ് മ െ ണ കാ െ 
ണ രമ ന്്ാ ണ.് ശ െീ െ ത്്ി രല പ ല പാ ര ക ളി ഗല 
യം് അ രി ര്്ത്്ി ക ളി രല ര െ സ ങ്് ള്് നീ ക്്ാ 
ന ്ള്് മ റ ്മ ര ്ന്്് ശാ സത്ര്ം ഇ നി യം് ക ണ്്് പി 
െി ക്്ാ നി െി ക്്് ന്്്. 

ഹ ്ദ യ ത്്ി ഗല യ്ക്്് ള്് അ രി ര്്ത്്ി ക ള്്
അ െ ച്്ാ ല്് അ ത ്നീ ക്്ം രച യ്്ാ ൻ ന മ്്് രെ ശാ 
സത്ര്ം പ ഗണ് ്ജ യി ച്് രാ ണ ്എ ന്് ത ്തപ് രീ ക്് 
ക ള്് ന ല്്ക ്ന്്്. 

വിജയ്ചൗക്്്
സുധീരുുനാഥു

അതിരുകളംു
അതിരുുതുുികളംു

ലോകമഹായുദുുവംുകൊലോണയംു

1. കയ്ാ ന ഡ
2. അ നാ ര്്ക ലി
3. അ ര ്ണ ആ സ ഫ ്അ ലി
4. അ സി മ ചാ റ്് ര്്ജി
5. അ ര ്ണ ആ സ ഫ ്അ ലി

6. ക ര്്ബി ഗോ ഗോ യ്
7. ച ല ച്്ി തര്ം
8. ഗോ ര്്മ അ ല്്വാ രെ സ്
9. മ ദ ര്് രര ഗെ സ
10. മ ്ണാ ളി നി സാ ൊ ഭാ യി

ഉത്്രങ്്ള്്

ഐനസാലലഷനം്,
കവ്ാറന്്്നം്
ഇന്്്എല്്ാവര്്ക്്്ം
പരിചിതമായ
വാക്്്കളായിമാറി.
അങ്്നെ
ഐനസാലലഷെില്്
ലപാക്ന്്വര്നേ
അതിര്്ത്്ിമ്റിയ്നേ
ച്റ്്്മതിലലാ,
വാതിലലാആയിമാറി.

ഒന്്്ംരണ്്്ംലോകമഹായ്ദ്്ങ്്ള്്യ്ലോപ്്ിന്്്യം്ഏഷയ്യ്ലേയം്
നെഞ്്ത്്ായിര്ന്്്.അറ്്്ലാ്്്ിക്്്ംപസഫിക്്്ംതാണ്്ി
അതത്നപനട്്ന്്്അനമരിക്്നയനൊോന്്ആര്്ക്്്മാവില്്.
ആഅഹന്്ആദയ്ംതകര്്ത്്ത്കയ്്ബയാണ.്സിംഹത്്ിന്്്
മ്ന്്ിനലച്നണ്്ലിലോനല.കഴിഞ്്61വര്്ഷങ്്ളില്്
അനമരിക്്യ്നേനൊണ്്യില്്തറച്്മ്ള്്്ലോനലകയ്്ബനോര്ത്ന്്്.



ോജയ്യത്്ഏറ്്വം്പര്ാെകമറിെ
യൊൈിഡ്കോഗികൾ്്ൈീട്്ികൈക്്്മടങ്്ി
ബിനീഷ്മള്്്ലേരി
ലൊട്്യം: രാജയ്കത്്ഏറ്്വം് നര്ായലമറിയ
ലൊൈിഡ്ലോഗികള്്ലോഗംലഭദമായിലൊട്്
യംകമഡിക്്ല്് ലൊകളജ്ആശ്രനത്ിയില്്
നിന്്്ംരത്്നംതിട്്യികേസവ്ഭൈനത്്ിലേ
ക്്്മടങ്്ി.രത്്നംതിട്്റാന്്ിസവ്ലദരികളാ
യലൊമസ്ഏനബ്ഹാം(93),മറിയാമ്്ലൊമ
സ്(88)എന്്ിൈരാണ്ആശ്രനത്ിൈിട്്ത.്ഇ
ന്്കേവൈക്ലന്്രമാണ് ഇൈര്് നര്ലത്യക
ആംബ്േൻസില മടങ്്ിയത.് റാന്്ിയികേ
ൈീട്്ിലം്14ദിൈസംഇൈരനിരീക്്ണത്്ിോ
യിരിക്്്ം.
ലോഗംമാറിയതിലഒര്രാട്സല്ത്ഷമ്
കണ്്ന്്്ംചികിത്്ിച്്ലോകറ്്്രമാരക്്്ംഒ
പ്്ംഏല്്ാൈരക്്്ംനദ്്ിരറഞ്്്കൊണ്്്മാ
യിര്ന്്് ലൊമസം് മറിയാമ്്യം്ആശ്ര
നത്ിൈിട്്ത.്കമഡിക്്ലലൊകളജ്ആശ്രനത്ി
യികേരണ്്്നഴസ്്മാരം്ഇൈരകക്്പ്്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.ൈികാരഭരിതരായിആശ്രനത്ിജീ
ൈനക്്ാരവകൈീരിഇൈകരയാനത്യാക്്ി.
കമഡിക്്ല്്ലൊകളജികേൈിദഗധ്ചികിത്്
യില്കടയാണ്അതീൈഗ്ര്തരാൈസ്്യിോ
യിര്ന്്ഇൈകര മരണത്്ില്്നിന്്്ം ജീൈ
ത്്ിലേക്്്തിരിച്്്കൊണ്്്ൈന്്ത.്ഇലൊകട
അഞ്്ംഗക്ടം്ബത്്ിലഎല്്ാൈരം്ലൊൈി
ഡ്ലോഗൈിമ്ക്്രായി.
കഫനബ്്ൈരി29ന്ഇറ്്േിയില്്നികന്്ത്്ി
യമ്ന്്ംഗക്ടം്ബത്്ിനം്അൈര്മായിഅ
ട്ത്്്ഇടരഴകിയഇൈരക്്്മാണ്മാര്്ച്്്എട്്ി
ന്കൊൈിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്ത.്ത്ടര്്ന്്്ഇ
ൈകരരത്്നംതിട്്ജനറല്്ആശ്രനത്ിയില
നര്ലൈരിപ്്ിക്്്കയം് രിന്്ീട് കമഡിക്്ല്്

ലൊകളജ്ആശ്രനത്ിയിലേക്്്മാറ്്്കയ്മാ
യിര്ന്്്.നര്ായാധികയ്ംമ്േമ്ള്്ലോഗങ്്ള
മ്ര്്ച്്ിച്്ലൊകടലരൈാര്്ഡിലേക്്്അഡമ്ിറ്്്
കചയത്.്ആദയ് രരിലോധനയില്് നര്ലമഹ
വം്വഹപ്്ര്്കടൻ്്ഷനം്ഉള്്തായിമനസി
ോക്്ിയതിക്്്അടിസ്്ാനത്്ിോയിര്ന്്്
ചികിത്്.ലൊമസിന്ആദയ്ദിൈസങ്്ളില്്ത
കന്് കനഞ്്്ലൈദനയ്കണ്്ന്്്ം ഹ്ലന്ോഗ
സാധയ്തക്ട്തോകണന്്്ംകകണ്്ത്്ി.അ
തിനാല്്കമഡിക്്ല്്ഐസിയ്ൈില്്നിന്്്ം
ൈിഐരിറ്മിലേക്്്മാറ്്ി.ലോ.സജിത്ക്
മാറിക്്്ലേ്തവ്ത്്ില്ള്്സംഘമാണ്രരിച
രിച്്ത.്ഇൈരക്്ായിആറ്ലോകറ്്്രമാരടങ്്ി
യകമഡിക്്ല്്ലോര്്ഡം്ര്രീകരിച്്ിര്ന്്്.
ആലോഗയ്മനന്്്ികക.കക.വരേജദിൈലസന
ഇൈര്കടആലോഗയ്സ്്ിതിൈിൈരങ്്ള്്ആ
രായ്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
കൈലവ്്കറ റ്മ്കളില രാര്്പ്്ിച്്ിര്ന്്തി
നാല്്രണ്്്ലരരം്അസവ്സ്്രായിര്ന്്്.ര
തികോന്്ാംതീയതിഇൈര്്രണ്്്ലരര്്ക്്്ംര
രസര്രം കാണാൻ്് കഴിയം് ൈിധം നട്ാ
ൻ്്സല്്്ാ്്്് ഐസിയ്ൈിലേക്്് മാറ്്ി. ഇട
യക്്്്ൈച്്്ലൊമസിന്ച്മയം്കഫകക്്ട്്്ം
ക്ട്തോവ്കയം്ഓക്സിജൻ്്നിേക്റയ്
കയം്അതീൈഗ്ര്തരാൈസ്്യിലേക്്്എ
ത്്്കയം്കചയത്.്അലൊകടലൊമസികന
കൈ്്്ിേലററ്്റിലേക്്്മാറ്്ി 24മണിക്്്റം്
സ്ക്്്മമായി നിരീക്്ിച്്്. അതിനികടഹ്
ലന്ോഗബാധഉണ്്ാക്കയം്കചയത്.്കൊൈി
ഡ്ബാധിച്്അറ്രത്ൈയസിന്മ്കളില്
ള്്ൈകരവഹറിസക്്ൈിഭാഗത്്ിോണ്ഉള
കപ്്ട്ത്്്ക.

അതിനികടഇൈകരരരിചരിച്്നഴസ്ിനം്
കൊലോണസ്്ിരീകരിച്്ത്ആരങ്്യ്ളൈാ
ക്്ി.രരിലോധനാഫേംകനഗറ്്ീവ്ആയതി
നാലഅൈകരസവ്ന്്ംൈീട്്ിലേക്്്നിരീക്്ണ

ത്്ിനായിമാറ്്ി.ലൊട്്യംകമഡിക്്ല്്ലൊ
കളജ്ആശ്രനത്ിയില കൊൈിഡ് ബാധിച്്
ലോഗികളാരം്നിേൈിേില്്.

ആബോഗയ്ബകരളത്്ിന്അഭിമാനനിമിഷംബോമസം്അന്്മ്്യം്സവ്ന്്ംൈീട്്ിതെത്്ി
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കോർക്്ഇടയരടൽ;
യെയത്ിെിയൈമൈൊെികൾക്്്
ആശവ്ാസം
തിര്ൈനന്്പ്രം:കരീബിയൻ
രാജയ്മായകഹയത്ിയികേമേ
യാളികള ഉളകപ്്കടയ്ള്് ഇ
ന്്്യൻൈംരജരസ്രക്്ിതരാ
കണന്്്കഹയത്ിയികേഇന്്്യ
ൻകൗണസിലജനറലഅറി
യിച്്്.കൊൈിഡ്19ക്്്രശ്്ാ
ത്്േത്്ിലകഹയത്ിയില്ള്്
ഇന്്്യക്്ാരക്്്സാധയ്മായഎ
ല്്ാചികിത്്ാ,സ്രക്്ാസഹാ
യവം് ഉറപ്്ാക്്്കമന്്് കഹ
യത്ിനര്ധാനമനന്്്ിഉറപ്്്നല
കി.
ലകരളം കഹയത്ിയികേ ഇ
ന്്്യൻകൗണസിലജനറലൈ
ഴിനടത്്ിയഅഭയ്രഥനയക്്്ാ
ണ്ഇന്്്അന്ക്േമറ്രടിേ

ഭയ്മായത.്ഇന്്്യൻഒലദ്ോഗിക
നര്തിനിധി നര്തിദിനം ൈിൈര
ങ്്ളകഹയത്ിഭരണാധികാരി
കകള അറിയിക്്്ന്്തിനം്
വൈദയ്സഹായംഉളകപ്്കടയ്
ള്് സംൈിധാനങ്്ള ഒര്ക്്്
ന്്തിന്മ്ള്് നടരടിയം്
വകകക്്ണ്്ിട്്്ള്്തായിലോ
രക്്യക്്്്േഭിച്്മറ്രടികത്്ി
ല ൈയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്. കഹ
യത്ിഅധിക്തരഎട്ത്്നട
രടികളില ഇന്്്യൻ അലോ
സിലയഷനം് മേയാളി കഫഡ
ലറഷനം്സംത്പത്രാകണന്്്
ലോരക്്സിഇഒഹരിക്ഷണ്
ൻനമ്്്തിരിഅറിയിച്്്.

അതിഥിയൊഴിൈാെികള്യടഭഷ്്്യധാേയ്ൈിതേണം
കൺസയ്്മർയെഡില്യടമാപത്ം;സവല്്കൊപ്റത്്്
അദവ്വത്ഹരിപ്്ാട്
ഹരിപ്്ാട:്ലോക്ഡൗണിക്്്ത്ടക്്
ത്്ിലസംസ്്ാനത്്്ഏകറൈിൈാദ
ങ്്ളക്്്ൈഴിമര്ന്്ിട്്അതിഥികൊഴി
ോളികള്കടഅസംത്പത്ിക്്്ംനര്തി
ലഷധത്്ിനം് കാരണമായഅൈരയ്
സാധനങ്്ള്കടനര്തിസന്്ിരരിഹ
രിക്്്ൈാൻസരക്്ാരധ്തിരിടികച്്ട്
ത്്തീര്മാനംരേയിടത്്്ംഭക്്്യധാ
നയ് ദൗരേഭയ്ത്്ിന്കാരണമാക്ന്്
തായിരരാതി.നിേൈിലസംസ്്ാന
സഹകരണകണസയ്്മരമാരക്്റ്്ിങ്
കഫഡലറഷനാണ് (കണസയ്്മരകഫ
ഡ)്അൈരയ്സാധനങ്്ളനലക്ൈാ
ന്ള്്ച്മതേനലകിയിരിക്്്ന്്ത.്
ഇൈരക്്ാകകട്്സംസ്്ാനത്്്കാരയ്
മായനര്ൈരത്്നശം്ഖേയില്്.
രേജില്്കളിലം്ഒല്ന്രല്ട്

ലോഡൗണ്കളമാനത്മാണ്ള്്ത.്ഇ
ൈികടനിന്്്ലൈണംജില്്കള്കടൈിൈി
ധഭാഗങ്്ളിലേക്്്അൈരയ്സാധന
ങ്്ളഎത്്ിക്്്ൈാൻ.അതിഥികൊ
ഴിോളികളക്്്നര്ധാനമായം്ലൈണ്്
അരി,രരിപ്്്,രാം ഓയില,മഞ്്ള

കപ്്ടിഇൈലൈണ്്നത്ൈിതരണംകച
യ്്്ൈാൻ കണസയ്്മര കഫഡിനാക്
ന്്ില്്.ദാലതയാറാക്്്ൈാൻലൈണ്്ര
രിപ്്്രേയിടത്്്ംലറ്്്്ക്്ില്്.കൈളിച്്
ണ്്ആൈരയ്ത്്ിന് നലകാൻ കണ
സയ്്മരകഫഡ്തയാറാണ.്എന്്ാല
അതിഥി കൊഴിോളികളക്്ാൈരയ്ം
രാംഓയിോണ.്അലതലോകേനല്്
മ്ളക്കോടികണസയ്്മരകഫഡില
ആൈരയ്ത്്ിന്ലറ്്്്ക്്്ണ്്്.അതിഥി
കൊഴിോളികളമ്ളക്കോടിൈളകര
ക്റച്്്മാനത്മാണ്ഉരലോഗിക്്്ന്്ത.്
ഇൈരക്്്ക്ട്തോയിലൈണ്്ത്മഞ്്
ളകപ്്ടിയാണ.്ഇത്മ്േംഇൈരക്്്ഭ
ക്്്യധാനയ്ങ്്ളഎത്്ിച്്്കൊട്ക്്ാ
ൻസരക്്ാരച്മതേകപ്്ട്ത്്ിയിട്്്
ള്്റൈനയ്-്കൊഴിലൈക്പ്്്കളികേ
ഉലദ്ോഗസ്്ര ഫേത്്ില ൈിഷമവ്
ത്്തിോണ.്അലതലോകേകണസയ്്
മരകഫഡിലനിലത്ോരലോഗസാധ
നങ്്ളക്്്സവല്്ലൊയ്മായിതട്്ി
ച്്്ലോക്്്ലപ്്ളൈിേയിലൈേിയ
അന്്രമാണ.്
ബന്്കപ്്ട്്ഉലദ്ോഗസ്്ര്കടച്മത

േയിലഅതിഥികൊഴിോളികള്കടക
ണകക്്ട്പ്്്പ്ലോഗമിക്്്ലപ്്ഴം്ഇ
ൈരക്്്അൈരയ്സാധനങ്്കളത്്ിക്്്
ൈാൻരേയിടത്്്ംഉലദ്ോഗസ്്രക്്ാ
വ്ന്്ില്്.ലോയൈരഷങ്്ളിലനര്ക്തി
ദ്രന്്ങ്്ളം്മറ്്്ംഉണ്്ാക്ലപ്്ളസ
രക്്ാരകയ്ാമ്്്കള്കടയം്മറ്്്ംച്മത
േഏലപ്്ിക്്്കറൈനയ്്ൈക്പ്്ികനയാ
യിര്ന്്്.എന്്ാലരായിപ്്ാട്്്അതിഥി
കൊഴിോളികള കതര്ൈിേിറങ്്ിയ
ലപ്്ളഇൈര്കടനര്ശന്രരിഹാരത്്ി
ന്നര്ധാനച്മതേനലകിയത്കൊഴി
ലൈക്പ്്ിനാണ.്റൈനയ്്ൈക്പ്്ികന
ലോേതാലഴത്്ട്്ിലമ്തലരക്്മായ
ഉലദ്ോഗസ്്സംൈിധാനവം്ഒപ്്ംനര്ൈ
രത്്രരിചയവ്മില്്ാത്്കൊഴിലൈ
ക്പ്്്ഉലദ്ോഗസ്്രരേസ്്േങ്്ളിലം്
അതിഥികൊഴിോളികള്കടനര്ശന്ങ്്
ളക്്്രരിഹാരംകാണാനാകാകതന
ട്്ംതിരിയ്കയാണ.്ഇത്ലോകേഭക്്്യ
ധാനയ്ങ്്ള്കടൈിതരണംസിൈിലസ
വല്്സ് ലൊരപ്്ലറഷകന (സവല്്
ലൊ)ഏലപ്്ിച്്ിര്കന്്ങ്്ിലതാല്ക്്്
ലകനദ്്്ങ്്ളിേടക്്ംലോഡൗണസൗക

രയ്ങ്്ള്ള്്സവല്്ലൊയക്്്്ക്തയ്മാ
യിഅൈരയ്സാധനൈിതരണംനടത്്്
ൈാൻകഴിയ്മായിര്ന്്്.
ത്ടക്്ത്്ിലഅതിഥികൊഴിോളി
കളക്്്ഭക്്്യധാനയ്ങ്്ളകിറ്്്കളിോ
ക്്ി നലക്ൈാനായിര്ന്്്  തീര്മാ
നം.എന്്ാലകണസയ്്മരകഫഡില
ലൈണ്്നത് ജീൈനക്്ാരില്്ാത്്ിനാല
കിറ്്്കള തയാറാക്്ി നലക്ൈാൻ

അൈരക്്ായില്്. ഇലതത്ടരന്്് രേ
സ്്േങ്്ളിലം്ഭക്്്യധാനയ്ങ്്ളക്
തയ്മായിഎത്്ിക്്ാൻകഴിയാകതൈ
ന്്താണ്പ്തിയനര്തിലഷധങ്്ളക്്്
കാരണമായത.്നര്ശന്രരിഹാരത്്ി
ന്അടിയന്്രമായിസവല്്ലൊകയ
ക്ടി ഭക്്്യധാനയ്ങ്്ള്കട ൈിതരണ
ത്്ിന്ച്മതേകപ്്ട്ത്്ണകമന്്ആ
ൈരയ്ംരക്്മാണ.്

കപ്ോൺ്്േിേീഷ്്ണം;ഡിജിരിഅൈകോകേംയചയത്്
തിര്ൈനന്്പ്രം:ലോക്്്ഡൗ
ണിക്്് രശ്്ാത്്േത്്ില്്
ലന്ോണ്്ഉരലോഗിച്്്ലകരള
കരാേീസ്സംസ്്ാനൈയ്ാരക
മായിനടത്്്ന്്നിരീക്്ണം
ഡിജിരിലോകന്ാഥ്കബഹറ്
തിര്ൈനന്്പ്രത്്്അൈലോ
കനംകചയത്.്നിയനന്്്ണങ്്
ള്്മറികടന്്്പ്റത്്ിറങ്്്ന്്
ൈകര കകണ്്ത്്്ന്്തിനാണ്
കഴിഞ്്ഏതാനം്ദിൈസമാ
യി കരാേീസ് ലന്ോണ്് ഉര

ലോഗിച്്്ൈര്ന്്ത.്ജനംക്
ട്്ംക്ട്ന്്തം് ൈാഹനങ്്ള്
കടനീക്്വം്മനസിോക്്ാൻ്്
ലന്ോണില്് നിന്്്ളള ദ്രയ്
ങ്്ള്് കരാേീസിന്ഏകറസ
ഹായകമായി. സംസ്്ാന
കത്് തീരലദരങ്്ള്കട നിരീ
ക്്ണത്്ിനം് ലന്ോണ്് ഉര
ലോഗിച്്്ൈര്ന്്്.ലകരളകരാ
േീസ് വസബര്് ലോമിക്്്
ലനത്തവ്ത്്ില്്ൈിൈിധലന്ോ
ണ്് അലോസിലയഷന്കള്

മായി ലചര്്ന്്ാണ് നിരീക്്
ണംനടത്്്ന്്ത.്300ല്്ര
രംലന്ോണ്കളാണ്ഇതിനാ
യികരാേീസ്ഉരലോഗിച്്്ൈ
ര്ന്്ത.് അലതസമയം, ലോ
ക്്്ഡൗണ േംഘനവ്മായി
ബന്്കപ്്ട്്്സംസ്്ാനത്്്ഇ
ന്്കേ 1991 ലരര്്കക്്തിലര
ലകകസട്ത്്്.ൈിൈിധലകസ്
കളിോയി 1949ലരരഅറസ്്്്ി
ോയലപ്്ള 1477ൈാഹനങ്്
ളം്രിടികച്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.

തകാബോണ
നിരീക്്ണ
ൈാര്്ഡില്്നിന്്്
ജയില്്ചാടി
കണ്്്ര:കണ്്്രകസൻനട്ലജ
യിേികേകകാലോണനിരീക്്
ണ ൈാര്്ഡില്് നിന്്്ം തടവ്
കാരൻ്്ജയില്്ചാടി.യ്രിആ
മീരപ്രസവ്ലദരിഅജയ്ബാ
ബ്ൈാണ്ജയിലചാടിയത.്ജ
യിേികേകകാലറാണഐലോ
ലേഷൻ ൈാരഡില നിന്്ാണ്
ഇയാള്് രക്്കപ്്ട്്ത.് കാസര
ലോഡ്കാനറാബാങ്്ില്് ലോ
ഷണംനടത്്ിയലകസികേനര്
തിയാണ്അജയ്ബാബ.്
മാര്്ച്്്25നാണ്കാസരലോ
ഡ് നിന്്്ം അജയബ്ാബ്ൈി
കനകണ്്്ര്്കസൻ്്നട്ല്്ജയിേി
കേത്്ിച്്ത.്കൊലോണവൈ
റസ്ബാധിതലമഖേയായകാ
സരലോഡ് നിന്്് കൊണ്്്ൈ
ന്്തിനാല്്ജയിേികേനിരീക്്
ണൈാര്്ഡിലേക്്്ഇലദ്്ഹകത്്
മാറ്്്കയായിര്ന്്്.

േിർബന്്ിതസാൈറിചൈഞ്്്
കൈയട്്ന്്്പര്തിരഷ്്യ്ണിെൻ
തിര്ൈനന്്പ്രം:കകഎസആ്
രടിസിയിലനിരബന്്ിതസാ
േറിചേഞ്്്നടപ്്ാക്്ര്കതന്്്
നര്തിരക്്സംഘടനയായ നട്ാ
ൻ്്സ്ലോര്്ട്്് കഡലോനക്ാറ്്ിക്
കഫഡലറഷൻ്്.  ഇക്്ാരയ്ം ച്
ണ്്ിക്്ാട്്ി കഫഡലറഷൻ്് സം
സ്്ാനനര്സിഡ്്്്തമ്്ാന്ര്്ര
ൈിമ്ഖയ്മനന്്്ിക്്്ംഗതാഗതമ
നന്്്ിക്്്ംകത്്്നല്്കി.രണ്്്നര്
ളയകാേത്്്ംനര്ളയഫണ്്ായി
ജീൈനക്്ാരില്്നിന്്്ംഓണം
ആന്ക്േയ്ങ്്ള്്ഉള്്പ്്കടരിടി

കച്്ട്ത്്ിര്ന്്്.2016ല്്കാോ
ൈധിഅൈസാനിച്്രമ്്ളക്്രാ
ര്് ഇത്ൈകര പ്ത്ക്്ിയിട്്ില്്.
ആറ്ഗഡ്ഡിഎഇലപ്്ഴം്തട
ഞ്്്ൈച്്ിരിക്്്കയാണ.്രതി
നായിരംലരകരരിരിച്്്ൈിട്്്.നര്
തിമാസലൈതനംലോലം്സമ
യത്്ിന്േഭയ്മല്്.കൊഴിോളിക
ള്കടകഴിൈിനന്സരിച്്്സമ്്ത
രനത്ത്്ിക്്് അടിസ്്ാനത്്ി
ല്രമ്്ളംരിടിക്്്ന്്നടരടി
മാനത്ലമസവ്ീകരിക്്ാവ്എന്്്ം
കത്്ില്കടഅഭയ്ര്്ഥിച്്ിട്്്ണ്്്.

കോക്്്ഡൗൺ;
എംരാേല്കാർക്്്
ശമ്്െംകോക്്്ഡ്
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിര്ൈനന്്പ്രം:സവ്കാരയ്ലമ
ഖേയിലരണികയട്ക്്്ന്്ൈ
രക്്ടക്്ംലോക്്്ഡൗണകാ
േത്്്രമ്്ളംേഭയ്മാക്ലപ്്ള
എംരാനലജീൈനക്്ാകരഅ
ൈഗണിച്്്കകഎസആ്രടിസി.
മറ്്്ജീൈനക്്ാരക്്്അക്്ൗണ്്ി
ലം് എംരാനല്കാരക്്് ഡി
ലപ്്കളിലനിന്്്ംലനരിട്്്മാ
ണ് രമ്്ളം നലക്ന്്ത.് എ
ന്്ാല സ്്ിരം ജീൈനക്്ാര
കക്്ല്്ാം രണം അക്്ൗണ്്ി
കേത്്ിയിട്്്ം താലക്്ാേിക
ജീൈനക്്ാര്കട കാരയ്ത്്ില
തീര്മാനമായിട്്ില്്. എംരാന
ലവന്ഡൈരക്്്500ര്രയം്
കണ്്കറ്്്രക്്് 480 ര്രയ്മാ
ണ്ഒര്ഡയ്്ട്്ിക്്്കിട്്്ന്്ലൈ
തനം.ലൊൈിഡ്ഭീതികാരണം
യാനത്ക്്ാരക്റഞ്്ലൊകടര
ത്്ാം തീയതി മ്തല കകഎ
സആ്രടിസിസരൈീസ്കള്കട

എണ്്ംരക്തിയായിക്റച്്്.
ഇലൊകട എംരാനല്കാരക്്്
ലോേിഇല്്ാതായി.ലോകഡ്ൗ
ണ കാരണം 24ന് കകഎ
സആ്രടിസിഅടച്്ലൊകടജീ
ൈനക്്ാരം് ൈീട്കളില ഒത്
ങ്്ി. മറ്്്ള്്ൈകരലപ്്കേ ലോ
കഡ്ൗണദിനങ്്ളഡയ്്ട്്ിയാ
യികണക്്ാക്്ിരമ്്ളംനല
ക്കമന്്ായിര്ന്്് ഇൈര്ലട
യം്നര്തീക്്.
എന്്ാലരത്്ാംതീയതിക്്്
മ്മ്്്കിട്്ിയച്ര്ക്്ംഡയ്്ട്്ി
യ്കടലൈതനംമാനത്മാണ്ഇൈ
രക്്്കൊട്ത്്ത.്ലോകഡ്ൗ
ണകാേകത്്മ്ഴ്ൈൻരമ്്ള
വം് നലകാൻഫണ്്ികല്്ന്്ാ
ണ്കകഎസആ്രടിസിൈിരദീ
കരണം.ഈ രീതിയില നല
കാൻമാനത്ം73ലൊടിര്രലൈ
ണം.70ലൊടിമാനത്മാണ്സര
ക്്ാരനലകിയത.്മാനത്മല്്അ
ധികരമ്്ളംനലകാൻആരം്

നിരലദരം നലകിയിട്്്മികല്്
ന്്ാണ്ധനകാരയ്ൈിഭാഗംരറ
യ്ന്്ത.്രതിനഞ്്ാംതീയതി
ൈകരയ്ള്് ഹാജര കണക്്ാ
ക്്ി നിശ്്യിക്്്ന്്തിനാല
സ്്ിരം ജീൈനക്്ാര്കട രമ്്
ളംമ്ടങ്്ിയിട്്ില്്.അധികര
മ്്ളംനലകാൻനിരലദരംന
ലകിയിട്്ികല്്ന്്്ധനകാരയ്ൈി
ഭാഗവം്ൈയ്ക്്മാക്്്ന്്്.അ
ലതസമയം,മാരച്്്മാസത്്ില
ഡയ്്ട്്ി കചയത്ൈരകക്്ങ്്ിലം്
സരൈീസ് നിരത്്ികൈച്്തിന്
ലരഷമ്ള്് ബാക്്ി ദിൈസം
ഡയ്്ട്്ിയായി കണക്്ാക്്ി ര
മ്്ളംനലകണകമന്്ആൈരയ്
വ്മായിഭരണരക്്കതാഴിോ
ളിയ്ണിയനായസിഐടിയ്
-നര്തിരക്് യ്ണിയൻഐ
എൻടിയ്സി-ലകരള സ്ലറ്്റ്്്
നട്ാൻ്്സ്ലോര്്ട്്് എംലല്്യ്സ്
സംഘ് ത്ടങ്്ിയൈരം് രംഗ
കത്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

തബ്ോണ്്ഉപതോഗിച്്്െടത്്്ന്്െിെീക്്ണംസംസ്്ാെരപാലീസ്തമധാവിതോകെ്ാഥ്
രരഹറ്രപാലീസ്ആസ്്ാെത്്്അവതോകെംരചയ്്്ന്്്.എഡിജിപിമതോജ്
എബര്ഹാംസമീപം.

േികോധേംൈംഘിച്്്ക്ർബാേ:
ൈികാേിമാർഉൾയപ്്യട
13കരർഅറസ്്്്ിൽ
കൊച്്ി: നിലോധനാജ്് േം
ഘിച്്്ചാപ്്േിലം്രള്്ിയിലം്
ക്രബാനനടത്്ിയതിന്രണ്്്
ൈികാരിമാരഉളകപ്്കട13ലരര
അറസ്്്്ില.പ്ത്്ൻക്രിശ്ക
ക്്ാട്്്രാറകസ്്്്ലമരീസ്യാ
ല്ക്ബായചാപ്്ല,ക്ത്്ാട്്്
ക്ളംആട്്ിൻക്ന്്്കസ്്്്ലമ
രീസ് ഓരല്ത്ലോകസ്് ര
ള്്ിഎന്്ിൈിടങ്്ളിോണ്ക്
രബാനനടത്്ിയത.്
കസ്്്്ലമരീസ്യാല്ക്ബാ
യചാപ്്േിലഇന്്കേരാൈികേ
അഞ്്രലോകട രഹസയ്മായി
നടത്്ിയക്രബാനയില ൈി
കാരിഫാദരഗീൈരഗീസ്കചങ്്
നാട്്്ക്ഴി, സിറിള എലലോ
രാണ്്ൻ ലചരി,എലലോസാ
ജ്താലഴടത്്്രലന്ൊസ്പ്രൈ
ത്്്,എലലോരീറ്്രമടത്്ിക്്്
ടിയിലഎന്്ിൈരരകങ്്ട്ത്്്.
ൈിൈരംഅറിഞ്്്രള്്ിയികേ
ത്്ിയപ്ത്്ൻക്രിശ്കോേീ
സ്അഞ്്്ലരകരയം്അറസ്്്്്

കചയത്.്ഇൈരക്്്രിന്്ീട്ജാ
മയ്ംഅന്ൈദിച്്്.
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം ആട്്ിൻക്
ന്്് കസ്്്് ലമരീസ്ഓരല്ത്
ലോകസ്്രള്്ിയിലക്രബാ
ന നടത്്ിയ എട്്് ലരകര ക്
ത്്ാട്്്ക്ളംകോേീസ്അറസ്്്്്
കചയത്.്രാൈികേഏഴിനാണ്
ക്രബാനനടന്്ത.്ഫാദരഗീ
ൈരഗീസ്ലോണ,സാജ്ൈരഗീ
സ,്ലൊമസ,്രൗലോസ,്ലോര
ജ്ൈരഗിസ,്ഗീൈരഗിസ,്സക്്
റിയവസബ,് ബിലോയ്എ
ന്്ിൈകരയാണ് അറസ്്്്് കച
യത്ത.് ൈടക്്ൻ രറവ്രില
സ്രക്്ാ മാനദണ്്ങ്്ള േം
ഘിച്്്മീൻൈിലപ്്നനടത്്ിയ
തിന്2ലരരകക്്തികരകോേീ
സ്ലകകസട്ത്്്.
ലകരളഎപ്്ിഡമിക് ഡിസീ
സസ്2020ഓരഡിനൻസ്നര്
കാരവം് ഇൈരകക്്തികര ലക
സ് ചാരജ് കചയത്ിട്്്കണ്്ന്്്
കോേീസ്അറിയിച്്്.

ഓൺവൈൻഭഷ്്ണഓർഡറ്കൾ
ോപത്ിഎട്്്ൈയേഅന്മതി
തിര്ൈനന്്പ്രം:ലോട്്ല്ക
ള,ലടക്്്എലൈകൗണ്്റ്കള
എന്്ിൈയക്്്് ഓണവേൻ ഭ
ക്്ണഓരഡറ്കളൈിതരണം
കചയ്്്ന്്തിന്രാനത്ിഎട്്്മണി
ൈകരസരക്്ാരഅന്മതിനല
കി.ഓണവേനിേല്്ാകതയ്

ള്്ൈിലരനവൈകിട്്്അഞ്്്മ
ണിക്്് തകന്് അൈസാനിപ്്ി
ക്്ണം.രാനത്ിഒൻരത്മണിക്്
കംഓണവേൻഭക്്ണംൈീ
ട്കളികേത്്ിക്്്ന്്ൈരനര്ൈര
ത്്നം അൈസാനിപ്്ിച്്ിരിക്്
ണകമന്്്ംഉത്്രൈില്ണ്്്.

ദമ്്തികളായതോമസ്എബര്ഹാം,മറിയാമ്്തോമസ്എന്്ിവരെതോവിഡ്തോഗം
തേദമായതിരെത്ടർന്്്തോട്്യംരമഡിക്്ൽതോതളജ്ആശ്പബത്ിയിൽെിന്്്ം
ഡിസച്ാർജ്രചയത്തപ്്ൾ

53ഒമാേികയെയൊണ്്്കോകാൻ
ഒമാൻഎെർഎത്്ി
കൊച്്ി: സംസ്്ാനത്്് ക്ട്
ങ്്ിയഒമാൻരൗരന്്ാര്മായി
കനട്മ്്ാലരരിരാജയ്ാന്്രൈി
മാനത്്ാൈളത്്ില നിന്്് മ
സക്റ്്ിലേക്്് ൈിമാനം. ഇന്്
കേഉച്്യക്്്്രല്ട്കടയാണ്
ഒമാൻഎയര കനട്മ്്ാലരരി
യിലനിന്്്പ്റകപ്്ട്്ത.്
ബംഗള്ര,്കചവന്്എന്്ി
ൈിടങ്്ളിലക്ട്ങ്്ിയഒമാൻ
സവ്ലദരികളായിര്ന്്് യാനത്
ക്്ാര. ചികിത്്യക്്്ായി എ
ത്്ിയ 53 ഒമാൻസവ്ലദരിക
ളാണ്കൊച്്ിയിലക്ട്ങ്്ിയ
ത.്കരരനമായആലോഗയ്ര

രിലോധനക്്് ലരഷമാണ്
ൈിമാനത്്ിലകയറ്്ിയത.്
ആയ്രലൈദചികിത്്അട
ക്്ംൈിൈിധചികിത്്കളക്്ാ
യി മാരച്്്ആദയ്ആഴച്യില
കൊച്്ിയികേത്്ിയൈരാണ്
എല്്ാൈരം്.നീരീക്്ണകാോ
ൈധി കഴിഞ്് ലരഷം ഒമാൻ
എംബസിഇടകരട്്ാണ്ഇൈകര
തിരിച്്ടയച്്ത.്ഇന്്്യയിലക്
ട്ങ്്ിയനഫ്ഞ്്്രൗരന്്ാകരനാ
ട്്ിലഎത്്ിക്്ാനായിഎയര
ഇന്്്യയ്കട ൈിമാനം നാകള
കൊച്്ിയിലനിന്്്ംസരൈീസ്
നടത്്്ം.

പര്തിഭയെഅധികഷ്്രിച്്
കേതാക്്ൾയക്്തികേഡിവൈഎഫഐ്
േടരടിയക്ാ്ര്ങ്്്ന്്്
ആേപ്്്ഴ:യ.്നര്തിഭഎംഎല
എകയലോഷയ്ലമീഡിയയില
അധിലക്്രിച്് ഡിവൈഎഫ്
ഐലനതാക്്ളകക്്തിലരസി
രിഎംനടരടികക്ാ്ര്ങ്്്ന്്്.
എംഎലഎകയ അധിലക്്രി
ച്്ൈലോട്ൈിരദീകരണംലതടി
കയന്്്ംഇൈരകക്്തിലരഅച്്
ടക്് നടരടി സവ്ീകരിക്്്കമ
ന്്്ംസിരിഎംജില്്ാകസനക്ട്്
റിആര.നാസരഅറിയിച്്്.
ഡി വൈഎഫ്ഐല്ല്ക്്്
വൈസ് നര്സിഡ്്്് സാജിദ്
ഷാജഹാൻ, ജില്്ാ കമ്്ിറ്്ിയം
ഗംമിനിസജബ്്ാരഎന്്ിൈര്
കട ലഫസബ്്ക്്് ലരജിോണ്
എംഎലഎകയആലക്്രിക്്്
ന്്ലോസ്്്്്കളഇട്്ത.്ജനങ്്
ളക്്്ആരവ്ാസമാലകണ്്സമ
യത്്് എംഎലഎ ഓഫിസം്
പ്ട്്ി ൈീട്്ിേിരിക്്്കയാകണ
ന്്ായിര്ന്്്ഇൈര്കടരരാതി.
അൈരയ് സാധനങ്്ളക്്്ം
മര്ന്്്കളക്്്മായി ബന്്
കപ്്ട്്ിടം്എംഎലഎയ്കടഓ
ഫിസ്ത്റന്്് നര്ൈരത്്ിക്്്
കലോ ലോണില േഭിക്്്ക
ലോകചയ്്്ന്്ില്്.രാരട്്ിനിശ്്
യിച്് സ്്്്ാഫ്കള ലോലം് ഓ
ഫിസികേത്്്ന്്ില്്.എംഎല
എ ലൈണകമങ്്ില ൈീട്്ിേിര്
ലന്.്രലക്്ഓഫിസ്ത്റന്്്

നര്ൈരത്്ിക്്ണകമന്്്ംഇൈര
ലഫസബ്്ക്്്ക്റിപ്്ിലആൈ
രയ്കപ്്ട്്്. ഇൈര്കട ലഫസബ്്
ക്്് ലോസ്്്്ിന് നിരൈധി ഡി
വൈഎഫ്ഐ,സിരിഎംനര്ൈ
രത്്കര വേക്്ടിക്്്കയം്
കഷയരകചയ്്്കയം്കചയത്ി
ര്ന്്്.
എന്്ാലഎംഎലഎഓഫി
സ്ത്റന്്് നര്ൈരത്്ിക്്്ന്്
ചിനത്ം സഹിതമാണ് ഇതിന്
യ.് നര്തിഭ മറ്രടിനലകിയ
ത.്മ്ഖയ്മനന്്്ിനിരലദരിച്്ൈര
ക്്്നഫ്ംലോംആണ്താൻന
ടപ്്ിോക്്്ന്്കതന്്്ംമണ്്േ
ത്്ികേഎല്്ാകാരയ്ങ്്ളം്ഏ
ലൊരിപ്്ിക്്്ന്്്കണ്്ന്്്ം
എംഎലഎ രറഞ്്്. വൈറ
സ്കലളക്്ാളൈിഷമ്ള്്ചിേ
മന്ഷയ്വൈറസ്കളസമ്ഹ
ത്്ിേിറങ്്ിയിട്്്കണ്്ന്്്ംഅ
തികനകയല്്ാംപ്ച്്ലത്്കടത
ള്്ിക്്ളയ്കയാകണന്്്ംഎം
എലഎക്ട്്ിലച്്രത്്്.നിയമ
സഭാതിരക്ഞ്ട്പ്്്അട്ത്്ി
രിക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിലരാ
രട്്ിയ്കട ജില്്ാ കമ്്ിറ്്ിയംഗം
ക്ടിയായഎംഎലഎകക്്തി
ലരഒര്ൈിഭാഗംനര്ൈരത്്കര
രംഗത്്്ൈന്്ത്രാരട്്ിക്്്കട്
ത്്തേലൈദനയാണ്സ്ഷ്്ിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്

ഇതരസംസ്്ാനബോട്്്കള്ടെ
മത്്്യക്്ച്്വെത്്ിടനതിബരപര്തിബേധം
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
വൈപ്്ിൻ്്: കൊൈിഡ് നിയനന്്്ണ
ത്്ിക്്് ഭാഗമായി വൈപ്്ിൻ്്കരയി
കേഎല്്ാഫിഷിങ്ഹാര്്ബറ്കളം്നര്
ൈര്്ത്്നംനിേച്്ലപ്്ള്്മാനദണ്്ങ്്
ള്്േംഘിച്്്ചിേൈൻ്്കടകച്്ൈടക്്ാര്്
മ്ര്ക്്്ംരാടംമ്തല്്ലോനര്ീകൈേൈ
കരയ്ള്്കടവ്കളികേകഷഡ്കളില്്
മത്്്യക്്ച്്ൈടംനടത്്്ന്്തായിരരാ
തി.
ഹാര്്ബറ്കള്്അടച്്ിട്കയം്ലകര
ളലോട്്്കകൊന്്്ംകടേില്്ലോകാ
തിരിക്്്കയം്കചയ്്്ലപ്്ള്്തമിഴ്നാ
ട്്ില്്നിന്്്ള്്ച്ണ്്ലോട്്്കളാണ്മ
ത്്്യവ്മായിഈലമഖേയില്്എത്്്
ന്്ത.്
ഇൈത്റമ്ഖലത്്ക്്്ൈര്ലപ്്ള്്ത

കന്്കച്്ൈടക്്ാര്്ഫിഷറീസ്ഉലദ്യാഗ
സ്്കര ബന്്കപ്്ട്കയം്അൈര്കട
അന്ൈാദല്ത്കടയ്മാണ് ലോട്്്ക
ള്്കരയക്്്ട്പ്്ിക്്്ന്്ത.്ലോട്്ില്്ൈ
ച്്്തന്്കച്്ൈടംഉറപ്്ിച്്ലരഷംചരക്്്
രാക്്്കചയത്്ൈേിയഇൻ്്സ്ലേറ്്ഡ്
ൈാന്കളില്്കയറ്്ിലപ്്വ്കയാണ.്ഒ
ര്ലോട്്ില്്മ്ന്്്ടണ്്ൈകരൈേിയമ
ത്്്യംഉണ്്ാകം്.ലോക്്്ഡൗണികനത്
ടര്്ന്്്തമിഴ്നാട്്ികേഹാര്്ബറ്കകൊ
ന്്്ംനര്ൈര്്ത്്ിക്്്ന്്ില്്.അതിനാോ
ണ്കൊച്്ിഭാഗലത്്ക്്്ച്ണ്്ലോട്്്
കള്്എത്്്ന്്ത.്കഴിഞ്്മ്ന്്്ദിൈ
സമായിഈനര്വ്ത്്ിത്ടര്കയാണ.്
ഇൈികടയ്ള്്മത്്്യക്ത്ഴിോളിക
ളം്അന്ബന്്കൊഴിോളികളം്ര
ണിയില്്ാകതയിരിക്്്ലപ്്ഴാണ്തങ്്

ള്്ക്്്ഇഷ്്കപ്്ട്്ൈകരൈച്്്മത്്്യംരാക്
കചയത്്കയറ്്ിക്ക്ണ്്്ലോക്ന്്ത.്
നിേനില്്ക്്്ന്് മാനദണ്്ങ്്കൊ
ന്്്ംരാേിക്്ാകതയാണ്ഇത്നടക്്്
ന്്ത.് രനിയാഴച് കൈള്്ിയാഴച് എ
ത്്ിയഒര്ലോട്്ില്്ഉണ്്ായിര്ന്്ലക
ടായമത്്്യംകഹല്്ത്്്ഡിപ്്ാര്്ട്കമ്്്ി
ക്്്സാന്്ിധയ്ത്്ില്്ക്ഴിച്്്മ്ടി.മ്
ര്ക്്്ംരാടത്്് ലോട്്്കള്് അട്ത്്
ലൊകടഅനധിക്തമായിതടിച്്്ക്ടി
യൈകരഞാറക്്ല്്കോേീസ്എത്്ിഒ
ഴിൈാക്്ിയിര്ന്്്.എന്്ാല്്ഇതരസം
സ്്ാന കൊഴിോളികള്് മാനത്മ്ള്്
ഈലോട്്്കള്്ലോക്്്ഡൗണിന്മ്
മ്്് മത്്്യബന്്നത്്ിന് ലോയതാ
കണന്്്ം അതിനാോണ് അൈര്്ക്്്
അട്ക്്ാൻ്് അന്മതി നല്്കിയകത

ന്്്മാണ്ബന്്കപ്്ട്്ൈര്്രറയ്ന്്ത.്
ഇതിനികട നര്തിലഷധംൈയ്ാരകമാ
യലൊകടകൈള്്ിയാഴച്രാൈികേവൈ
പ്്ിൻ്്തീരത്്്അധിക്തര്്കയ്ാംപ്കച
യത്ിര്ന്്്.ഫിഷറീസ്കഡരയ്്ട്്ിഡയ
റകറ്്്ര്്രി. മാലോലോസ,്വൈപ്്ിൻ്്
ഫിഷറീസ്ലകനദ്്്ംഅസി.ഡയറകറ്്്ര്്
രി. അനീഷ്എന്്ിൈര്കടലനത്തവ്തി
ല്്മ്തല്്ഇത്്രംലോട്്്കള്്ൈര്ന്്്
കൈന്് ൈിൈരം േഭിച്്തികന നിരീക്്
ണംനടത്്ിയിര്ന്്്.ത്ടര്്ന്്്മത്്്യ
വ്മായിൈന്്13ലോട്്്കള്്തിരിച്്യ
ക്്്കമന്്്ംഇൈര്്അറിയിച്്്.ഇനിമ്
തല്്ൈര്ന്്ലോട്്്കള്്തീരത്്്അട്
പ്്ിക്്ികല്്ന്്്ംഇത്സംബന്്ിച്്്അ
ധിക്തര്്ഉത്്രവ്ഇറക്്ിയതായം്ഇ
ൈര്്രറഞ്്്.

<വൈപ്്ിന്്തീരതത്്ത്്ിയ13ബോട്്്കള്്മടക്്ിയയച്്്
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മോരം "ഇേന്്്വാങ്്ി';
തറ്ന്്്പറഞ്്് 
ജർമൻ മമയർ
ബർെിൻ:ലൊവിഡ്19ലനത്േത്്ാൻമോകംക്ട്്ാ
യിനശ്മിക്്്മപ്്ൾവവറസ്ബാധിച്്പക്്ാളിമോട്
മനഃപ്ർവംഅട്ത്്ിടപഴകിമോഗംസവ്ീകേിച്്്ജർമ
നിയിലെമമയർലസ്്്്ഫാൻമോൻഡാസൽ.ഒര്മാ

ധയ്മമത്്ട്സംസാേിക്്ലവയാണ്
മധയ്ബർെിനിലെമിലറ്്യ്ലടമമയർ
ഡാസൽഇക്്ാേയ്ംലവളിലപ്്ട്ത്്ി
യത.്എന്്ാൽ,ഇമപ്്ൾഇത്മവ
ണ്്ായിര്ലന്്ന്്്മൊന്്്ന്്്ലണ്്
ന്്്ംഅമദ്്ഹം.

ഒേിക്്ൽമോഗംബാധിച്്ാൽശ
േീേത്്ിന്സവ്യംനപ്തിമോധ
മശഷിെഭിക്്്ലമന്്്കര്തി

യാണ്ഞാനിത്ലെയത്ത.്മ്മന്്നാമോദി
വസലത്്അസവ്ാസ്്്യമാണ്ഞാൻനപ്തീക്്ി
ച്്ത.്അത്കഴിഞ്്ാൽഎല്്ാംമഭദമാക്ലമ
ന്്്ം14ദിവസത്്ിന്മശഷംസാധാേണജീ
വിതത്്ിമെക്്്മടങ്്ാലമന്്്ംകര്തി.പമക്,്
മോഗംഞാൻകര്തിയതിലം്ഗൗേവമ്ള്്താണ.്
ദിവസങ്്ൾനീണ്്ിട്്്ംക്റഞ്്ില്്-അമ്്ത്്ിമ്ന്്്
കാേനായമമയർപറഞ്്്.

മമയറ്ലടപക്്ാളിക്്ാണ്ആദയ്ംമോഗംബാധിച്്ത.്
ഇമൊലട,മോട്്െിമെക്്്താമസംമാറ്്ാനം്14ദിവ
സംസമ്്ർക്്വിെക്്ിൽകഴിയാനം്ഇമദ്്ഹമത്്ട്
മോകറ്്്ർനിർമദശിച്്ിര്ന്്്.എന്്ാൽ,ഇത്അവഗ
ണിച്്്വീട്്ിൽത്്ലന്്കഴിഞ്്്ഡാസൽ.

നിയഗത്്്ണങ്്ൾ
മറികടന്്് ബംരാളിൽ
ോമനവമി ആമോഷം
മൊൽക്്ത്്:അടച്്്പ്ട്്ൽനിയനന്്്ണങ്്ൾഅവഗ
ണിച്്്പശ്്ിമബംഗാളിലെമക്്നത്ങ്്ളിൽോമനവമി
ആമോഷം.ലൊവിഡ്19വയ്ാപിക്്്ന്്പശ്്ാത്്െ
ത്്ിൽസർക്്ാരം്വിവിധമക്്നത്സമിതികളം്വി
എച്്്പിയ്ൾലപ്്ലടപേിവാർസംഘടനകളം്ആമോ
ഷങ്്ൾപാടിലല്്ന്്്നിർമദശിച്്ിര്ലന്്ക്്ിലം്ഇവ
ലോലക്്അവഗണിലച്്ത്്്കയായിര്ന്്്വൻജന
ക്്്ട്്ം.പെയിടത്്്ംതടയാൻനശ്മിച്്ലൊെീസിന്
മനമേആനക്മണമ്ണ്്ായി.

മൊൽക്്ത്്യിലെബെിയഘട്്,മണിക്്ാെമക്്
നത്ങ്്ൾക്്്മ്ന്്ിൽഎല്്ാനിയനന്്്ണങ്്ളം്മറികട
ന്്്ജനങ്്ള്ലടനീണ്്നിേകാണാമായിര്ന്്്.

ജനങ്്ലളത്്്ന്്ത്തടയാൻനിേവധിമക്്നത്ങ്്
ൾമനേമത്്തലന്്കവാടംഅടലച്്ക്്ിലം്ലൊവി
ഡിലനതിമേനപ്ാർഥിക്്ാലനന്്്പറഞ്്്ജനങ്്ൾമ
തിെിന്പ്റത്്്ക്ടിനിന്്്.പടിഞ്്ാറൻമിഡന്ാ
പ്േിലെമോൾമത്്റിൽമക്്നത്ത്്ിമെക്്്മൊയ
വലേതിേിച്്യയക്്്ാൻനശ്മിച്്ലൊെീസിന്മനമേ
ആനക്മണമ്ണ്്ായി.േണ്്്ലൊെീസ്കാർആശ്പ
നത്ിയിൊണ.്ലൊെീസ്വാ
ഹനങ്്ളം്തകർത്്്.
ബീർഭ്മിൽമറഷ
ൻസാധനങ്്ൾ
തീർന്്്മൊയതി
ൽനപ്മൊപിതോ
യജനക്്്ട്്ംകട
യ്ടമലയമർദിച്്്.

നയ്്ഡൽഹി: ലൊവിഡ് 19 നപ്തിമോധനപ്വർ
ത്്നങ്്ള്ലടഭാഗമായിഎല്്ാവരം്വീടിന്ള്്ി
ലോത്ങ്്ിയമപ്്ൾോജയ്ത്്്ഗാർ്്ഹികപീഡ
നപോതികൾ്്ക്ടിലയന്്്മദശീയവനിതക
മ്്ിഷൻ.മാർച്്്24മ്തൽഏനപ്ിൽഒന്്്വലേ
69പോതികളാണ്തനിക്്്െഭിച്്ലതന്്്
കമ്്ിഷൻഅധയ്ക്്മേഖാശർമ.ദിവസംേ
ണ്്്പോതികലളക്്ിലം്െഭിക്്്ന്്്ണ്്്.എ
ല്്്സവ്കാേയ്ഇലമയ്ൽവിൊസത്്ിൽ
മപ്്ലം്പോതിഎത്്്ന്്്.വനിതകമ്്ി
ഷനിലെഅംഗങ്്ൾക്്്ംെഭിച്്ിട്്്ണ്്്ഒ
മട്്ലറപോതികൾ.അവര്ലടവാട്്്സആ്
പ്്്നമ്്േിലം്പോതികലളത്്്ന്്്.

ഭാേയ്ലയലൊവിഡ്19എന്്്ആമക്്
പിക്്്ന്്ത്പതിവായിട്്്ണ്്്.എനിക്്്
െഭിച്്ഒര്പോതിയിൽ്്പറയ്ന്്ത്ഒ
ര് സന്ത്ീക്്് അവള്ലട വീട്്ിൽ്്
മൊകാൻ്് കഴിയാത്് അവ
സ്്യാണ.്അവര്ലടഭർ്്ത്്ാ
വ്അവലേനിേന്്േംഉപനദ്വിക്്്
കയാണ.്മോക്്്ഡൗൺ്്കാെയ
ളവ്വലേഅവർ്്ക്്്ഒര്മോട്്െി
ൽ്്അഭയംനൽകണലമന്്ായിര്
ന്്്അഭയ്ർഥന.അവർക്്്ലൊെീ
സ്മസ്്്്ഷനിൽ്്മൊലം്മൊകാൻ്്
കഴിയാത്്അവസ്്യാണ.്

ഇപ്്ഴലത്്സാഹെേയ്ത്്ിൽപ
ോതി നൽകിയമശഷം ഭർ്്ത്്ാവി
ലനലപാെീസ്കസ്്്്ഡിയിലെട്ത്്്
വിട്്യച്്ാൽഅയാൾവീട്്ിമെക്്മടങ്്ി
വര്ന്്മൊലടസന്ത്ീക്്്വീട്്ിൽനിൽക്്ാ
ൻകഴിയാത്്സാഹെേയ്മാണ്ണ്്ാക്ക.
മ്ൻപ്പോതിനൽകിയമശഷംസന്ത്ീക
ൾ്്ക്്്അവര്ലടസവ്ന്്ംവീട്കളിൽ്്മൊ
കാന്ള്്സാഹെേയ്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.ഇ
മപ്്ൾ അടച്്്പ്ട്്ൽ ആയതിനാൽ
സാഹെേയ്ംവയ്തയ്സത്ം.

മനേലത്്വിവിധസംസ്്ാന
ങ്്ളിലെ വനിത കമ്്ിഷൻ്് ഓ
ഫിസ്കളിലെത്്ിയം് മൊസ്്്്
ൽ്്വഴിയം്,മോൺ്്വഴിയം്ഓ
ൺ്്വെൻ്്പോതിേജിസ്മന്ടഷ
നില്മടയം്ഇലമമയൽ്്വഴിയം്
സന്ത്ീകൾ്്ക്്്പോതിലപ്്ടാൻ്്ക
ഴിയ്മായിര്ന്്്, എന്്ാൽ്് നിെ
വിൽ്് മോക്്്ഡൗൺ്് നപ്ഖയ്ാപിച്്
സാഹെേയ്ത്്ിൽ്്സന്ത്ീകൾ്്ക്്്സ
മ്ഹമാധയ്മങ്്ൾ്് വഴിയം് ഇലമയ്
ൽ-ഓൺവെൻവഴിയം്മാനത്മമ
പോതി നൽ്്കാൻ്് കഴിയ.് അടച്്്
പ്ട്്ൽനപ്ാബെയ്ത്്ിൊയമശഷം69
ഗാർ്്ഹികപീഡനപോതികളം്77ജീ
വിക്്ാന്ള്്അവകാശംസംബന്്ി
ച്്്ള്്പോതിയം്െഭിച്്്.വിവാഹിത
കലള ഉപനദ്വിച്്തിന് പതിനഞ്്്ം
സന്ത്ീധനപീഡനമേണംസംബന്്ി
ച്്് േണ്്്ം വെംഗികാതിനക്മത്്ിലന
തിമേപതിമ്ന്്്ംപോതികൾെഭിച്്്.
ഉത്്ർ്്നപ്മദശിൽ്് നിന്്ാണ് ഏറ്്വം്
ക്ട്തൽ്്പോതികൾ്്െഭിച്്ിട്്്ള്്ത.്
90പോതികളാണ്അവിലടനിന്്്ം
െഭിച്്ത.്ക്ടാലതഡൽഹി-37,ബി
ഹാർ-18,മധയ്നപ്മദശ-്11ഉംമഹാോ
നട്്്-18 എന്്ീസംസ്്ാനങ്്ളാണ്പ
ോതികളിൽയ്പിക്്്പിന്്ിൽ.

െംഗളര്വ്ിൽ
െദയ്ശാലയിൽ
യോഷണം

കണ്്തൊന്്്മല്്,
കാണാനിരിക്്്ന്്ൊണ്ഭീകരം

സിഡന്ി:മോകത്്്ലകാവിഡ്19ബാധിച്്വ
ര്ലടഎണ്്വം്മോഗംമ്െംമേിച്്വര്ലടഎ
ണ്്വം്ഇമപ്ാ്ൾ്്കാണ്ന്്ത്മപാലെയലല്്
ന്്്ംയഥാർ്്ഥകണക്്്അതിഭയാനകമാലണ
ന്്്ംഓസമ്ന്ടെിയൻ്്െീഫ്ലമഡിക്്ൽ്്ഓഫി
സർ്്നബ്ൻ്്ഡൻ്്മർ്്ഫി.മോഗബാധിതര്ലടഎ
ണ്്ംപത്്്ദശെക്്ം(ഒര്മൊടി)വര്ലമന്്ാ
ണ്അമദ്്ഹത്്ില്്്നിഗമനം.

വെന,യ്എസ്അടക്്മ്ള്്ോജയ്ങ്്ളിൽ്്
ലകാവിഡ്ബാധിച്്വർ്്ലക്്ല്്ാംക്തയ്മായ
മോഗനിർ്്ണയപേിമശാധനനടന്്ിട്്ില്്.ഇ
മപ്ാ്ൾ്്മോഗംസ്്ിേീകേിലച്്ന്്്അവകാശ
ലപ്്ട്ന്്വലേല്്ാംമോഗെക്്ണങ്്ള്മായിെി
കിത്്ാസഹായംമതടിയവോണ.്എന്്ാൽ്്
ഈെക്്ണങ്്ലളാന്്്മില്്ാത്്നിേവധിമപ
ർ്്മേിക്്്കയം്അവര്ലടനസ്വങ്്ൾ്്ലകാവി
ഡ്19മപാസിറ്്ിവ്ആലണന്്്കലണ്്ത്്്ക
യം്ലെയത്സാഹെേയ്ത്്ിൊണ്ഓസമ്ന്ടെി
യൻ്്ലമഡിക്്ൽ്്സംഘത്്ില്്്തെവൻ്്ക്
ടിയായമർ്്ഫിയ്ലടനിഗമനം.വെനയിലെ
വ്ഹാനിൽ്്മാനത്ംമേണസംഖയ്43,000കവി
യ്ലമന്്്െിെനപ്ാമദശികമാധയ്മങ്്ലളഉദ്്
േിച്്്റിമപ്ാ്ർ്്ട്്്കള്ണ്്ായിര്ന്്്.

ഇറ്്െി,സല്പയൻ്്്,യ്എസ,്യ്ലകത്ടങ്്ി
യോജയ്ങ്്ളിലെആശ്പനത്ികൾ്്ക്്്ലകാവി
ഡ്ബാധിതലേമ്ഴ്വൻ്്ഉൾ്്ലക്ാ്ള്്ാൻ്്കഴി
യ്ന്്ില്്.നിെവിൽ്്െികിത്്യില്ള്്തില്്്
അമനകമിേട്്ിആള്കൾ്്ഒര്െികിത്്യം് കി
ട്്ാലതപ്റത്്്ണ്്്.അവേില്ലടസമ്ഹവയ്ാപ
നത്്ിന്ള്്സാധയ്തവളലേയാണ.്ക്ടാലത,
സാമ്്ത്്ികമമധാവിതവ്ംപിടിച്്ടക്്ാന്ള്്
വെനീസ്നീക്്ത്്ില്്്ഭാഗമായ്ള്്നിയ
നന്്്ണംനീക്്ൽ്്വീണ്്്ലമാേിക്്ൽ്്ക്്്ടിലകാ
വിഡ്ലപാട്്ിപ്്്റലപ്്ടാന്ള്്സാധയ്തവർ്്ധി
പ്്ിക്്്ന്്തായം്വിമർ്്ശനംഉയര്ന്്്.

വെനയടക്്ംഎല്്ാോജയ്ങ്്ളിലം്ലകാവി
ഡ്ബാധിതര്ലടപ്തിയമകസ്കൾ്്റിമപ്ാ്
ർ്്ട്്്ലെയ്്്ന്്്ണ്്്.ആമഗാളതെത്്ിൽ്്ഇവര്
ലടഎണ്്ംപതിലനാന്്്െക്്ത്്ിമെക്്്ക്
തിക്്്കയാണ.്മേണസംഖയ്53,000കടന്്്.
അട്ത്്ഏതാനം്മാസങ്്ൾ്്ക്ടിലകാവി
ഡ്വയ്ാപനംത്ടരം്.ഫെനപ്ദമായനപ്തിമോധ
വാകസ്ിൻ്്കലണ്്ത്്ാൻ്്ച്ര്ങ്്ിയത്ഒര്വ
ർ്്ഷലമക്്ിലം്കാത്്ിേിക്്ണലമന്്്ംമൊകാ
മോഗയ്സംഘടനപറയ്ന്്്.അമപ്ാ്മഴക്്്ംഉ
ൾ്്പ്്േിവർ്്ത്്നം(മയ്്മട്്ഷൻ്്)സംഭവിക്്്ന്്

ലകാവിഡി
ല്്്നപ്ഹേ
മശഷിവ
ർ്്ധിക്്്ലമ
ന്്്ംഅവ
ർ്്ആശക്്
ലപ്്ട്ന്്്.

യ്എസി
ൽ്്മാനത്ം
മമയ്പക്
തിമയാലട
24െക്്ം
മപർ്്ക്്്
ലകാവിഡ്ബാധിക്്്ലമന്്ാണ്കര്ത്ന്്ത.്
മേണസംഖയ്ഒര്െക്്ംമ്തൽ്്2.4െക്്ംവ
ലേയാകാന്ള്്സാധയ്തയ്ലണ്്ന്്്ത്റന്്്
സമ്്തിക്്്ന്്്ണ്്്,നപ്സിഡ്്്്നട്ംപ.്നിെവി
ൽ്്മേണസംഖയ്യിൽ്്മ്ന്്ിട്്്നിൽ്്ക്്്ന്്ഇറ്്
െിയം്സല്പയന്ം്ലകാവിഡ്നപ്തിമോധ
ത്്ിൽ്്ഒട്്്ംവിജയിച്്ിട്്ില്്.ഓമോദിവസവം്
പ്തിയമകസ്കൾ്്വർ്്ധിക്്്കയാണ.്ഇലത
ല്്ാംവിെയിര്ത്്ിയാണ്മഡാ.മർ്്ഫിയ്ലട
നപ്വെനം.

മോഗബാധിതര്ലടഎണ്്ംഒര്മകാടി
മേണസംഖയ്ോജയ്ങ്്ൾ്്മറച്്്വയക്്്്ന്്്
ലകാവിഡ്േണ്്ാംവേവിന്സാധയ്തമയറ്ന്്്

ലകാവിഡ്19ല്്്ഉറവിടലമ
ന്്്സംശയിക്്്ന്്വെന
യിലെഹ്ബിനപ്വശയ്യിൽ്്
വീണ്്്ംവവറസ്ലപാട്്ി
ലത്്റിസംശയിക്്്ന്്്.ആ
റ്െക്്ംമപലേഇവിലടവീ
ണ്്്ംമൊക്്്ഡൗൺ്്ലെ
യത്.്ഈമമഖെയിൽ്്ഈ
മാസംഎട്്്വലേനിയനന്്്ണ
ങ്്ള്ലണ്്ക്്ിലം്വിമദശപൗ
േന്്ാർ്്ക്്ടക്്ംഉണ്്ായിര്ന്്
യാനത്ാവിെക്്ിൽ്്ഇളവ്കൾ്്
വര്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.നപ്ധാനോ
ജയ്ങ്്ളിൽ്്നിലന്്ല്്ാംആ
ഴെ്യിൽ്്ഒര്വിമാനംവെ
നിയിമെക്്്ംതിേിച്്്ംപറ
ക്്ാന്ള്്അന്മതിനൽ്്കി
ക്്ഴിഞ്്്.പ്റത്്്നിന്്്
വര്ന്്വർ്്14ദിവസലത്്
കവ്ാറവ്്്നിൽ്്കഴിയണലമ

ന്്്മാനത്ം.
വെനയിലെമിക്്ഫാകറ്്്

റികളിലം്ഉതപ്ാദനംത്ട
ങ്്ി.സർ്്വകൊശാെകളം്
ത്റന്്ിട്്്ണ്്്.ഇലതാലക്്ജ
നസമ്്ർ്്ക്്ംക്ട്്്ന്്നടപ
ടികളാണ.്ലകാവിഡ്നപ്തി
മോധംപ്ർ്്ണമാകാത്്സാ
ഹെേയ്ത്്ിലം്നപ്തിമോധ
വാകസ്ിൻ്്കലണ്്ത്്ാത്്
തം്വീണ്്്ംവവറൽ്്വയ്ാപ
നത്്ിന്സാധയ്തവളർ്്ത്്്
ന്്്.സാമ്്ത്്ികവളർ്്ച്്യി
ൽ്്വിട്്്വീഴെ്കാണിക്്ാലത,
മാന്ഷികപേിഗണനയക്്്്
വെനഅയവ്വര്ത്്്ക
യാലണന്്ാണ്വിമർ്്ശനം.

അതിനിലട,മൊക്ഡൗ
ൺ്്വയ്വസ്്കൾ്്െംഘിക്്്
ന്്വലേകാണ്ന്്മാനത്യി

ൽ്്ലവടിവച്്്വീഴത്്്ാൻ്്ഫി
െിപ്്ീൻ്്സിൽ്്നപ്സിഡ്്്്
ലറാനഡ്ിമഗാദത്്ർ്്ലത്്ഉ
ത്്േവിട്്തായിഅൽ്്ജസീറ
റിമപ്ാ്ർ്്ട്്്ലെയത്.്യ്എഇ
യിൽ്്റസിഡ്്്്വിസഉള്്വ
രം്ോജയ്ത്്ിന്പ്റത്്്ള്്
വര്മായവിമദശികൾ്്ക്്്അ
ട്ത്്േണ്്ാഴെ്മത്്ക്്്ക്
ടിനപ്മവശനാന്മതിനിമഷ
ധിച്്തായിവിമദശമനന്്്ാെ
യംഅറിയിച്്്.ഇവർ്്മനന്്്ാ
െയത്്ില്്്ലവബവ്സറ്്ിൽ്്
മപര്വിവേങ്്ൾ്്േജിസ്്്്ർ്്
ലെയ്്ണം.േണ്്ാഴെ്യക്്്്
മശഷംഅന്്ലത്്സാഹെ
േയ്ങ്്ൾ്്പേിമശാധിച്്്തീര്
മാനത്്ിൽ്്മാറ്്ംവര്ത്്്ലമ
ന്്്ംവിമദശവക്്ാവ്അറി
യിച്്്.

വെനയിൽവീണ്്്ം
വവറസ്വയ്ാപനലമന്്്സ്െന

ഇന്്്യയക്്്്ള്് പാഠങ്്ൾ

1.മ്ളയിമെന്ള്്്ക:ഏറ്്വം്
മികച്്നപ്തിമോധലമന്്ാൽമ്

ളയിമെന്ള്്്കഎന്്ത്തലന്്
യാണ.്അതിന്മവണ്്ത്വിപ്െ
മായപേിമോധന.മോഗംത്ട
ക്്ത്്ിമെകലണ്്ത്്ിമോഗിലയ
സമ്്ർക്്വിെക്്ിൊക്്ിയാൽപ
ക്തിയ്ദ്്ംജയിച്്്.ഇക്്ാേയ്
ത്്ിൽഇനിയം്നമ്ക്്്ലെയ്്ാ
ന്ണ്്്.

2.സാമ്ഹികഅകെം:ച്മ
യം്മ്ലക്്െിപ്്്മ്ൾലപ്്ലട

യ്ള്്വയില്ലടപകര്ന്്വവറ
സിലനതടയാൻസാമ്ഹികഅ
കെംപാെിമച്്മതിയാക.്80ശത
മാനമത്്ളംമപേിലം്മോഗംഒ
ട്്്ംഗൗേവമില്്ാത്്മൊതിൊ
ണ്വന്്ത.്െക്്ണങ്്ളം്നപ്കട
മായില്്.അവിലടയാണ്സാമ്ഹി
കഅകെത്്ിന്നപ്സക്്ി.ആ
ൾക്്്ട്്ത്്ിൽഒര്മോഗിയ്ലണ്്
ക്്ിൽമോഗപ്്കർച്്എനത്ഭീകേമാ
ക്ലമന്്തിന്ഡൽഹിയിലെമർ
ക്്സ്സമമ്്ളനംതലന്്ഉദാഹേ
ണം.മനേിയആൾക്്്ട്്മാലണ
ക്്ിലം്ഒഴിവാക്്ാനാവിലല്്ക്്ിൽ
മാസക്്ധേിക്്്ക.നിങ്്ൾക്്്പ

നിമോച്മമോഉലണ്്ക്്ിൽമാ
സക്്എമപ്്ഴം്നിർബന്്ം.

3.നിേന്്േപേിമോധന:െക്്
ണങ്്ളില്്ാത്്ലൊവിഡ്

മോഗിലയതിേിച്്റിയാൻനിേന്്
േപേിമോധനമവണം.ദക്്ിണ
ലൊറിയയാണ്ഇക്്ാേയ്ംമോക
ത്്ിന്കാണിച്്്ലൊട്ത്്ത.്നി
േന്്േപേിമോധനയില്ലടനശ്
ദ്്ിക്്ലപ്്ട്്ാത്്മോഗികലളഅ
വർതിേിച്്റിഞ്്്സമ്്ർക്്വിെ
ക്്ിൊക്്ി.അതിമവഗംമോഗപ്്
കർച്്തടഞ്്്.

4.സമനഗ്നടപടി:പകർച്്വയ്ാ
ധികലളമനേിട്മപ്്ൾമാനത്

മല്്,ഏത്ദൗതയ്വം്വിജയിക്്
ണലമക്്ിൽഎല്്ാകണ്്ികളം്ശ
ക്്മായിേിക്്ണം.ത്ടക്്ത്്ി
മെകലണ്്ത്്്ക,നിേന്്േപേി
മോധന,സമ്്ർക്്വിെക്്്,സാ
മ്ഹികഅകെം,സ്േക്്ാവ
സന്ത്ംത്ടങ്്ിയവലയല്്ാംസം
മോജിപ്്ിച്്്മവണംലൊവിഡി
ലനതിോയയ്ദ്്ം.മോട്്്സമ്ൊ
ട്്്കളിൽമാനത്ംമൊോഅടച്്്പ്
ട്്ൽ.പ്തിയഇടങ്്ളിമെക്്്മോ

ഗംപടോതിേിക്്ാനം്മവണംനശ്
ദ്്.സാവധാനത്്ിൽഓമോഇട
ങ്്ളിൊയിഏർലപ്്ട്ത്്്ന്്അ
ടച്്്പ്ട്്ൽലൊണ്്്ഒര്ഫെവ്മി
ല്്.യ്എസം്ഇറ്്െിയം്തലന്്ഉ
ദാഹേണം.

5.പിഴവ്കളിൽനിന്്്തിര്
ത്്െിമെക്്്:പിഴവ്കൾഅ

തിമവഗംതിേിച്്റിഞ്്്തിര്
ത്്്ന്്തില്മ്ണ്്്കാേയ്ം.ലൊ
ത്ജനാമോഗയ്പേിമോധനാസം
വിധാനങ്്ൾവഴിമാനത്മമഇത്
നടപ്്ാക്്ാനാവ.്ഇന്്്യമൊലോ
ര്ോജയ്ത്്്ഓമോസംസ്്ാന
ത്്്ംഓമോമമഖെയിലം്വയ്തയ്
സത്മാണ്കാേയ്ങ്്ൾ.ആമോ
ഗയ്സംവിധാനങ്്ളം്ജനങ്്ള്
ലടജീവിതേീതിയം്വയ്ക്്ിശ്െി
തവ്നിെവാേവ്ലമല്്ാംവയ്തയ്സത്
മായിേിക്്്ം.ഡൽഹിയിലെമാന
ദണ്്ംലതെക്്ാനയിമോലതെ
ക്്ാനയിമെത്നാഗാൊൻഡി
മോനപ്ാവർത്്ികമാകണലമന്്ി
ല്്.ഇക്്ാേയ്ംതിേിച്്റിഞ്്്ഓ
മോസംസ്്ാനത്്ിന്മ്ള്്ത
നന്്്ങ്്ൾഅതിമവഗംആവിഷക്
േിമക്്ണ്്ത്മാണ.്.

പത്്്െക്്ംകവിഞ്്്മോകത്്്ലൊവിഡ്
19മോഗികള്ലടഎണ്്ം.നാെിലോന്്്ംയ്

എസിൽ.മേണംഅേെക്്ംകടക്്്മപ്്ൾമ്ന്്ി
ൽേണ്്്ംയ്മോപ്്ിൽ.ജനസംഖയ്യിലം്ജനസാ
നദ്്്തയിലം്മ്ന്്ിൊയിട്്്ംപിടിച്്്നിൽക്്ാനായി
ട്്്ണ്്്ഇന്്്യയക്്്്ഇമതവലേ.മോഗംറിമപ്്ർട്്്ലെ
യത്്ഒര്മാസത്്ിമെലറപിന്്ിട്മ്പ്ഴം്മോഗ
ബാധിതര്ലടഎണ്്വം്മേണസംഖയ്യം്ഭീതിദമാ
യിട്്ില്്.എന്്ാൽ,നമ്ക്്്ഇനിയം്ഏലറദ്േംമറി
കടമക്്ണ്്ത്ലണ്്ന്്ാണ്ആമോഗയ്വിദഗധ്ര്ലട
മ്ന്്റിയിപ്്്.ത്ടങ്്ിയിമട്്യ്ള്്്നാം.മോഗത്്ി
ല്്്നപ്ഭവമകനദ്്്മായവ്ഹാനിൽനിയനന്്്ണങ്്
ൾക്്്ഇള്വകളായമൊലടവവറസില്്്േണ്്ാംവ

േവ്സാധയ്തശക്്മായിട്്്ണ്്്.അടച്്്പ്ട്്ൽലൊ
ണ്്്മാനത്ംത്േത്്ാനാവില്്വവറസിലനഎന്്
താണ്ഇത്വയ്ക്്മാക്്്ന്്ലതന്്്ംആമോഗയ്വി
ദഗധ്ർ.

മന്ഷയ്ോശിക്്്ഇത്പ്തിയഅന്ഭവമാണ.്
മോഗവം്പ്ത്താണ.്അടച്്്പ്ട്്ൽമാനത്മല്്,മോ
ഗനിയനന്്്ണത്്ിന്മൊംവഴികൾ.ഓമോോജയ്
വം്പേീക്്ിച്്ത്ഓമോമാർഗങ്്ളാണ.്നിസാേമാ
യികണ്്വർ(യ്എസം്ഇറ്്െിയം്സല്പയന്ം്)
ഇമപ്്ൾഎന്്്ലെയ്്ണലമന്്റിയാലതക്ഴങ്്്
ന്്്.ഈസാഹെേയ്ത്്ിൽഇന്്്യയ്ലടനശ്ദ്്അടി
യന്്േമായിപതിമയണ്്കാേയ്ങ്്ള്ലണ്്ന്്്ംആ
മോഗയ്വിദഗധ്ർച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.

മംഗള്ര:്ദിവസങ്്ളായിഅടച്്ിട്്ിര്ന്്
ഉള്്ാളിലെമദയ്വിൽപ്്നശാെയിൽനി
ന്്്ഒര്െക്്ംര്പയ്ലടമദയ്ംകവർന്്്.
ഷട്്ർതകർത്്്അകത്്്കയറിയാമ്
മൊഷണം.മദയ്ശാെയിൽസ്്ാപിച്്ിര്
ന്്സിസിടിവിതകർത്്ിട്്്ണ്്്.ഇതില്്്
ലറമക്്ർഡറം്കാണാനില്്.

ോജയ്ത്്്അടച്്്പ്ട്്ൽനപ്ഖയ്ാപിച്്തി

ലനത്്്ടർന്്്ദിവസങ്്ളായിമദയ്വിൽപ്്
നശാെത്റന്്ിര്ന്്ില്്.ോജയ്ത്്്സമ്്്
ർണമദയ്നിമോധനമാണ്ഏർലപ്്ട്ത്്ി
യിട്്്ള്്ത.്ഇതിനിടയിൊണ്വൻമൊഷ
ണം.വിെക്ടിയതം്ക്റഞ്്ത്മായ
നബ്ാൻഡ്കൾഒര്മൊലെയാണ്മൊട്്ി
ച്്ത.്സമീപലത്്കടയിൽനിന്്്പത്്്
പാക്്റ്്്സിഗേറ്്്ംമൊഷണംമൊയി.

നഴസ്മ്ാമോട ്മോശം കപരമ്ാറ്്ം, യപ്ിയിൽ
ജമാഅത്്് അംരങ്്ൾകക്ത്ിമേ മകസ്

സ്്ിതിരതികൾ
വിലയിരത്്്ി
മഗത്്്ിതല സമിതി
നയ്്ഡൽഹി:ോജയ്ലത്്ലൊമോ
ണമകസ്കള്ലടവർധന,മോ
ക്്്ഡൗൺസാഹെേയ്ങ്്ൾത്ട
ങ്്ിയവവിശദമായിവിെയിര്
ത്്ിമകനദ്്്മനന്്്ിമാര്ലടസമിതി.
നപ്തിമോധമനന്്്ിോജന്ാഥ്സി
ങ്അധയ്ക്്നായസമിതിയിൽ
ആഭയ്ന്്േമനന്്്ിഅമിത്ഷാ,ഭ
ക്്്യമനന്്്ിോംവിൊസ്പാസവ്ാ
ൻ,ലറയിൽമവമനന്്്ിപിയ്ഷ്
മോയൽ,ലപമന്ോളിയംമനന്്്ിധ
ർമമനദ്്്നപ്ധാൻ,വാർത്്ാവിതേ
ണ-നപ്മക്്പണമനന്്്ിനപ്കാശ്
ജാവമഡക്്ർത്ടങ്്ിയവർഅം
ഗങ്്ളാണ.്

ോജയ്വയ്ാപകമായിമര്ന്്്ക
ളം്മറ്്്അവശയ്വസത്്ക്്ളം്എ
ത്്ിക്്്ന്്ത്സംബന്്ിച്്നക്മീ
കേണങ്്ൾ,പ്മോഗതിത്ടങ്്ി
യവെർച്്ലെയല്തന്്്ഔമദ്ോ
ഗികവ്ത്്ങ്്ൾ.വവറസ്വയ്ാ
പനംതടയാന്ള്്ഒര്ക്്ങ്്ൾ,
സവ്ീകേിച്്്വര്ന്്നടപടികൾ
എന്്ിവയം്െർച്്യായി.ക്ടിമയ
റ്്ലൊഴിൊളികള്ലടപൊയന
നപ്ശന്ംപേിഹേിക്്ാന്ള്്മാർ
ഗങ്്ൾസമിതിക്്്മ്ന്്ിലെത്്ി.
സംസ്്ാനസർക്്ാര്കൾഇവർ
ക്്ായിതാതക്ാെികഅഭയമക
നദ്്്ങ്്ൾഒര്ക്്ിയിട്്്ലണ്്ന്്്ം
മോഗത്്ിൽവയ്ക്്മാക്്ലപ്്ട്്്.
ഞായറാഴെ്ോനത്ിവെറ്്്കൾ
അണച്്്ദീപംലതളിക്്ാന്ള്്നപ്
ധാനമനന്്്ിനമേനദ്്്മൊദിയ്ലട
ആഹവ്ാനംവിജയമാക്്ാൻസമി
തിജനങ്്മോട്അഭയ്ർഥിച്്്.

നിമോധനാജ്്
ശക്്ികപ്ട്മ്ത്ണ്്്ിവരം്:
പളനി സാമി
ലെവന്:്മോക്്്ഡൗൺജനങ്്ൾമവണ്്വിധംഉൾ
ലക്്ള്്്ന്്ിലല്്ന്്്തമിഴന്ാട്മ്ഖയ്മനന്്്ിഎടപ്്ാടിപള
നിസാമി.മഹാമാേിയ്ലടനപ്ഹേമശഷിലയക്്്റിച്്്ജന
ങ്്ൾക്്്ഇമപ്്ഴം്തിേിച്്റിവില്്.ഇതാണ്അവസ്്ലയ
ക്്ിൽനിമോധനാജ്്കട്പ്്ിമക്്ണ്്ിവരം്-അമദ്്ഹം
പറഞ്്്.മോഗബാധിതര്ലടഎണ്്ത്്ിൽതമിഴന്ാട്േ
ണ്്ാംസ്്ാനമത്്ക്്്ക്തിച്്്കയറിയമൊലടയാണ്മ്
ഖയ്മനന്്്ിയ്ലടഈഅഭിനപ്ായനപ്കടനം.തമിഴന്ാട്്ിലെ
ലൊവിഡ്ബാധിതർ411ആയിട്്്ണ്്്.മഹാോനട്്്യാണ്
ലൊവിഡ്മോഗികളിൽഒന്്ാംസ്്ാനത്്്.

അഞ്്്മപേിൽക്ട്തൽക്ട്്ംക്ടര്ത്എന്്വയ്വ
സ്്വച്്ിേിക്്്ന്്ത്വവറസ്വയ്ാപനംതടയാനാണ.്
എന്്ാൽ,പെരം്ഇതിന്ഗൗേവംലൊട്ക്്്ന്്ില്്.
സാമ്ഹികഅകെംപാെിച്്ിലല്്ക്്ിൽഗ്ര്തേമായ
സ്്ിതിവിമശഷമ്ണ്്ാകം്-മ്ഖയ്മനന്്്ിമാധയ്മനപ്വർ
ത്്കമോട്പറഞ്്്.

െിെോജയ്ങ്്ലളലൊവിഡ്തകർത്്്കളഞ്്്ലവന്്്
അറിഞ്്ിട്്്ംെിെർതമിഴന്ാട്്ിൽഅത്തടയ്ന്്തില്്്
നപ്ാധാനയ്ംഉൾലക്്ളള്ന്്ില്്.പെരം്വാഹനങ്്ളിൽ
ച്റ്്ിക്്റങ്്്കയാണ.്മോഗവയ്ാപനംതടയാൻസർക്്ാ
ര്മായിസഹകേിക്്ണം-പളനിസാമിഅഭയ്ർഥിച്്്.

മാനദണ്്ങ്്ൾെംഘിക്്്ന്്വർലക്്തിമേകർശന
നടപടിലയട്ക്്ാൻമകനദ്്്ആഭയ്ന്്േമനന്്്ാെയംനിർ
മദശിച്്ിട്്്ണ്്്.ജനങ്്ൾക്്മമോലടനിർമദശങ്്ൾഅ
ന്സേിക്്ണം.ഇത്എല്്ാവര്ലടയം്സ്േക്്യക്്്്
മവണ്്ിയാണ-്അമദ്്ഹംക്ട്്ിമച്്ർത്്്.ദിവസവം്പ്റ
ത്്ിറങ്്ാലതഒോഴെ്യക്്്്മവണ്്ലൊലക്്വാങ്്ിവ
യക്്്ാൻമ്ഖയ്മനന്്്ിജനങ്്മോട്അഭയ്ർഥിച്്്.

മോക്്്ഡൗൺനിർമദശങ്്ൾെംഘിച്്തിന്45,000
മകസ്കൾതമിഴന്ാട്ലൊെീസ്എട്ത്്ിട്്്ണ്്്.അമ്്
തിനായിേമത്്ളംമപലേഅറസ്്്്്ലെയത്്ജാമയ്ത്്ിൽ
വിട്്്.ലതറ്്ായവാർത്്കൾതടയ്ന്്തിന്പേിനശ്മിക്്്
ന്്അനക്ഡിമറ്്ഷന്ള്്മാധയ്മനപ്വർത്്കർക്്്3000
ര്പവീതംനൽക്ലമന്്്ംമ്ഖയ്മനന്്്ിപറഞ്്്.

ചൈനയിൽ ഒര ്കവറ്്്
മാർക്്റ്്് അടച്്്
ബീജിങ:്ലൊവിഡ്19പടര്ന്്തിനിലട
വെനയിലെനപ്മ്ഖനഗേമായലഷ
ൻ്്ലസനിൽകാട്്്മ്ഗങ്്ള്ലടഇറച്്ിവിൽ
ക്്്ന്്െന്്അടച്്്.കാട്്്മ്ഗങ്്ലളമോ
ഇവയ്ലടമാംസമൊതതക്ാെംവിൽക്്ര്
ലതന്്ാണ്നിർമദശം.മ്ഗങ്്ളിൽ്്നിന്്ാ
ണ്ലൊമോണപടർ്്ന്്്പിടിച്്ലതന്്സം
ശയംശക്്മായിേിലക്്യാണ്നടപടി.
ലൊവിഡ്പടർന്്മശഷംഇതാദയ്മാണ്
വെനയിൽഇത്്േലൊര്െന്്(ലവറ്്്മാ
ർക്്റ്്്)പ്ട്്്ന്്ത.്

വ്ഹാനിൽ്്ലൊമോണപടർ്്ന്്്പിടിച്്
ത്വവ്്ാല്കൾ,പാമ്്്കൾ്്,ലവര്ക്കൾ്്
എന്്ിവയില്ലടയാണ്മനേലത്്റിമപ്്
ർ്്ട്്്കൾ്്വന്്ിര്ന്്്.കഴിഞ്്ദിവസംവ
ന്്റിമപ്്ർ്്ട്്ിൽ്്ഈനാംമപച്്ിയ്ലടശേീ
േത്്ിലം്സമാനമായവവറസ്കലണ്്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ോജയ്മത്്ക്്്കള്്ക്്ടത്്ി
ല്ലടലൊണ്്്വര്ന്്ഈനാംമപച്്ികളി
ൊണ്ഇത്്േംവവറസ്കൾ്്കണ്്ിര്ന്്
ത.്എന്്ാൽ്്ലവറ്്്മാർ്്ക്്റ്്്കൾ്്കഴിഞ്്
ദിവസംത്റന്്മൊലടഈനാംമപച്്ിക
ളം്മാർ്്ക്്റ്്ിൽ്്സ്െഭമായിെഭിച്്ിര്ന്്്.
ഇതിനിലടയാണ്മമയ്ഒന്്്വലേഇവിട
ലത്്െന്്അടച്്്പ്ട്്ിയത.്

മനേമത്,്മോമക്്ങിലം്തായ്വാനി
ലം്സമാനമായനടപടികലളട്ത്്ിര്ന്്്.
നിേന്്േമായിഅഭയ്ർഥനകൾവന്്ത്
ലൊണ്്ാണ്നടപടിലയന്്്ലഷൻസൻമ്
നിസിപ്്ൽഅധിക്തർ.ഏഷയ്യിൽ്്കാട്്്
മ്ഗങ്്ലളഭക്്ണത്്ിനായിലൊല്്്ന്്
തിൽഏറ്്വം്മ്ന്്ിൊണ്വെന.ക്ടാ

ലതമ്ന്്്മൊടിനായകലളയം്വൻകേ
യിൽനപ്തിവർഷംമാംസത്്ിനായിലൊ
ല്്്ന്്മ്ന്്്മൊടിനായകളിൽമ്ന്്ിലോ
ന്്്ംവെനയിൊണ.്നാൽപ്്ത്െക്്
ത്്ിമെലറപ്ച്്കലളയം്വെനയിൽഇറ
ച്്ിക്്ായിലൊല്്്ന്്്ണ്്്.ക്ടാലതെികി
ത്്ാആവശയ്ത്്ിനായിപിത്്നീര്എട്
ക്്ാൻകേടികലളലൊല്്ാലക്്െലെയ്്്
ന്്തം്വെനയിലെപതിവാണ.്വ്ക്്യി
ലെകല്്്കൾഇല്്ാതാക്്ാന്ള്്മര്ന്്ാ
യാണ്കേടിയ്ലട പിത്്നീര്ഉപമോഗി
ക്്്ന്്ലതക്്ിലം്ഇത്വവദയ്ശാസന്ത്
മോകംഅംഗീകേിച്്ിട്്ില്്.

വെനയ്ലടലവറ്്്മാർ്്ക്്റ്്്കൾ്്ആ
മോഗയ്മമഖെയക്്്്ംമന്ഷയ്വംശത്്ി
നം്വെിയഭീഷണിഉയർ്്ത്്്ന്്്ലണ്്ന്്്
ഓസമ്ന്ടെിയൻനപ്ധാനമനന്്്ിസമ്ൊട്്്
മൊറിസൺ്്ത്റന്്ടിച്്ിര്ന്്്.ലൊമോ
ണവവറസ്വെനയിൽ്്നിന്്ാണ്വന്്
ത.്ഇത്മോകംമ്ഴ്വൻ്്വയ്ാപിച്്്.ഈ
ലവറ്്്മാർ്്ക്്റ്്്കൾ്്ഭീഷണിയാലണന്്്
മോകംമ്ഴ്വൻ്്അറിയാം.അവിലടവി
ൽ്്ക്്ലപ്്ട്ന്്കാേയ്ങ്്ൾ്്എന്്ാലണന്്്
മോകോജയ്ങ്്ൾ്്ക്്്അറിയാലമന്്്ംമൊ
റിസൺ്്പറഞ്്്.ആമോഗയ്പേമായിമൊ
ക്്്മപ്്ൾ്്ഇക്്ാേയ്ങ്്ൾ്്മോകാമോഗയ്
സംഘടനപേിമോധിമക്്ണ്്താണ.്ഇവ
ലയപ്ട്്ാൻ്്അവർ്്എലന്്ക്്ിലം്ലെയ്്
ണം.യ്എന്്ില്ലടയം്മോകാമോഗയ്
സംഘടനയില്ലടയം്വര്ന്്പണംഇ
ത്്േംകാേയ്ങ്്ൾ്്ക്്ായിഉപമോഗിക്്ണ
ലമന്്്ംഅമദ്്ഹംപറഞ്്്.

വനയ്ജീവികള്ടെഇറച്്ിവിൽപ്്നഅവസാനിപ്്ിക്്ണടെന്്്ചൈനയോട്ഓസയ്ര്െലിയ

വർധിക്്്ന്്്, 
ഗാർഹികപീഡനം! 

നയ്്ഡൽഹി:ആശ്പനത്ിയിൽ
നഴസ്്മാമോട്അപമേയ്ാദയാ
യിലപര്മാറിയതബ്െീഗ്ജമാ
അത്്്അംഗങ്്ൾലക്്തിമേ
മദശീയസ്േക്്ാനിയമനപ്കാ
േംമകലസട്ത്്്.ഉത്്ർനപ്മദ
ശിലെഗാസിയാബാദ്ജില്്ാആ
ശ്പനത്ിയിൽനപ്മവശിപ്്ിച്്ആ
റ്മപോണ്വനിതകളായന
ഴസ്്മാർക്്്മ്ന്്ിൽനഗ്്ത
നപ്ദർശിപ്്ിക്്്കയം്െികിത്്
മോട്സഹകേിക്്ാൻവിസമ്്
തിക്്്കയം്ലെയത്ത.്

നഴസ്്മാർവാർഡിലെത്്ി
യമൊലടഇവർവസന്ത്മ്േിമാ
റ്്്കയായിര്ന്്്.ത്ടർന്്്ഇവ
ലേഒര്സവ്കാേയ്വിദയ്ാഭയ്ാസ
സ്്ാപനത്്ിൽതാതക്ാെിക
മായിസജ്്മാക്്ിയവാർഡി
മെക്്്മാറ്്ി.ഇവര്ലടവാർഡി
മെക്്്പ്ര്ഷന്്ാോയമോകറ്്്
ർലേയം്ആമോഗയ്നപ്വർത്്ക

ലേയം്നിമോഗിച്്്.
ഇത്്േംനപ്വ്ത്്ികൾലെ

യ്്്ന്്വർമന്ഷയ്ോശിയ്ലടശ
നത്്ക്്ളാലണന്്്ഇവലേലവറ്
മതവിടിലല്്ന്്്ംയ്പിമ്ഖയ്മ
നന്്്ിമോഗിആദിതയ്നാഥ്വയ്
ക്്മാക്്ി.

വാർഡ്കളില്ലടവിവസന്ത്
ോയിനടക്്്കയം്അശ്്ീെഗാ
നങ്്ൾപാട്കയം്അശ്്ീെെി
ഹ്്ങ്്ൾകാണിക്്്കയം്ലെ
യത്തിന്ഇവർലക്്തിമേമക
ലസട്ലത്്ന്്്ലൊെീസ്സീനി
യർസ്നപ്ണ്്്കൊനിധിവന
തനിപറഞ്്്.

അതിനിലട,പെയിടത്്്ം
ആമോഗയ്നപ്വർത്്കർക്്്
മനമേജമാഅത്്്നപ്വർത്്ക
ര്ലടആനക്മണമ്ണ്്ായി.തബ്
െീഗ്സമമ്്ളനത്്ിൽപലക്്ട്
ത്്വർആലോലക്്ലയന്്്ക
ലണ്്ത്്ാൻനശ്മിച്്വലേയാണ്

സംഘംമെർന്്്ആനക്മിച്്ത.്
ഇക്്ാേയ്ത്്ിൽഅടിയന്്േനട
പടിമവണലമന്്്ംഇത്്േം
സംഭവങ്്ൾആവർത്്ിക്്ര്
ലതന്്്ംഗവർണർമാര്മായി
നടത്്ിയവിഡിലോമൊൺ
ഫറൻസിങ്്ിൽോഷ്നട്പതി
ോംനാഥ്മൊവിദ്്്നിർമദശി
ച്്്.മകനദ്്്ആഭയ്ന്്േമനന്്്ാെ
യംഇക്്ാേയ്ത്്ിൽസംസ്്ാന
ആഭയ്ന്്േമനന്്്ാെയങ്്ൾക്്്
കത്്യച്്്.ആമോഗയ്നപ്വർത്്
കർലക്്തിോയആനക്മണങ്്
ളിൽമോളിവ്ഡ്താേങ്്ളം്
നപ്തിമഷധിച്്്.

കഴിഞ്്ദിവസംഇൻമോ
റിൽേണ്്്വനിതാമോകറ്്്ർ
മാര്ൾലപ്്ലടഅഞ്്്ആമോഗയ്
നപ്വർത്്കർക്്്മനമേആനക്
മണമ്ണ്്ായിര്ന്്്.കല്്്ംവടി
കള്മായിഅഞ്്്മപലേയം്വ
െിയജനക്്്ട്്ംവളഞ്്ിട്്്ആ

നക്മിക്്്കയായിര്ന്്്.വനി
താമോകറ്്്ർമാര്ൾലപ്്ടപര്
മക്്റ്്്ആശ്പനത്ിയിൊണ.്
സംഭവത്്ിൽആറ്മപലേഅ
റസ്്്്്ലെയത്ിട്്്ണ്്്.

തബ്െീഗ്സമമ്്ളനത്്ിൽപ
ലക്്ട്ത്്വലേകലണ്്ത്്ാൻ
നശ്മിച്്മപ്്ഴാണ്ബംഗള്ര്വി
ലെലഹഗല്ഡനഗറിലം്ആ
മോഗയ്നപ്വർത്്കർആനക്മി
ക്്ലപ്്ട്്ത.്ആമോഗയ്വക്പ്്്ജീ
വനക്്ാർലക്്പ്്ലമത്്ിയആ
ശാവർക്്ർമാലേസാദിഖ്മെ
ഔട്്ിൽതടഞ്്്നിർത്്ിആ
നക്മിക്്്കയായിര്ന്്്.സമീപ
ലത്്ഒര്ആോധനാെയത്്ി
ല്്്വമക്്്ഉപമോഗിച്്്ആള്
കലളക്ട്്ിയഅനക്മികൾതങ്്
ള്ലടമോണം്ബാഗ്കളം്ത
ട്്ിലയട്ലത്്ന്്്ആമോപിച്്്
ആശാവർക്്ർമാർപോതിന
ൽകി.

ആമോഗയ്നപ്വർത്്കര്ലടസ്േക്്ഉറപ്്ാക്്ണലമന്്്ോഷ്നട്പതി

േീപം കതളിക്്ൽ:
വിമർശനവമ്ായി
മോൺഗര്സ്
നയ്്ഡൽഹി:നാലളോനത്ിഒമ്്തിന്വീട്
കളിലെവെറ്്്കലളല്്ാംഅണച്്്വാതിൽ
ക്്ൽദീപംലതളിക്്ാലമന്്നപ്ധാനമനന്്്ി
നമേനദ്്്മൊദിയ്ലടആഹവ്ാനലത്്വിമർ
ശിച്്്ംപേിഹസിച്്്ംനപ്തിപക്്മനതാക്്
ൾ.ോജയ്ംമനേിട്ന്്യഥാർഥനപ്ശന്ങ്്ൾ
കാണ്കയം്മകൾക്്്കയ്മല്്മൊദിലെ
യ്്്ന്്ലതന്്്അവർആമോപിച്്്.ഭാവിലയ
ക്്്റിച്്്യാലൊര്കാഴെ്പ്്ാട്മില്്ാത്്
വാെകക്്സർത്്്മാനത്മാണ്മൊദിയ്ലട
വിഡിമോസമദ്്ശത്്ില്ള്്ലതന്്്മൊ
ൺനഗ്സ്മനതാവ്ശശിതര്ർനപ്തികേി
ച്്്.മോമട്-്ഓപ്നപ്ധാനമനന്്്ിയ്ലടഫീ
ൽഗ്ഡ്സംസാേംമാനത്മാണിലതന്്്അ
മദ്്ഹം.മോക്്്ഡൗണിന്മശഷംോജയ്ം
അഭിമ്ഖീകേിക്്്ന്്നപ്ശന്ങ്്ൾ,ഭാവി
നടപടികൾഎന്്ിവലോന്്്ംനപ്ധാനമ
നന്്്ിയ്ലടസമദ്്ശത്്ിെില്്.

""നപ്ധാൻമോമാല്്്സമദ്്ശംമകട്്്.
ജനങ്്ള്ലടമവദനകളം്ഭാേങ്്ളം്സാ
മ്്ത്്ികആശക്്കളം്പേിഹേിക്്്ന്്തി
ലനക്്്റിലച്്ന്്്ംഅതിെില്്.ഭാവിലയ
ക്്്റിലച്്ന്്്മില്്.വിഷയങ്്ൾപങ്്്വ
യക്്്്ന്്ില്്.-തര്ർടവ്ീറ്്്ലെയത്.്

നപ്തീകാത്്കനപ്കടനങ്്ൾനപ്ധാനമാ
ണ.്എന്്ാൽ,ഗൗേവമായെിന്്കളം്അ
തിലൊപ്്ംമവണം.അത്മൊദിയ്ലടസ
മദ്്ശത്്ിെില്്-മ്ൻധനമനന്്്ിക്ടിയായ
മൊൺനഗ്സ്മനതാവ്പി.െിദംബേംക്റ്്
ലപ്്ട്ത്്ി.പാവലപ്്ട്്വർക്്്ജീവിക്്ാന്
ള്്പാലക്്ജ,്സാമ്്ത്്ികതകർച്്തടയാ
ന്ള്്നടപടികൾഎന്്ിവമൊദിയ്ലടസ
മദ്്ശത്്ിൽനിന്്്നപ്തീക്്ിച്്ിര്ന്്താ
യിഅമദ്്ഹം.നിസഹായോയജനങ്്ലള
മൊദിവെിയമൊതിൽനിോശോക്്ിലയ
ന്്്െിദംബേംപറഞ്്്.പകർച്്വയ്ാധിത
ടയ്ന്്തിന്അമോോനത്ംയതന്ിക്്്ന്്
വിദഗധ്രം്സാമ്്ത്്ികവിദഗധ്രം്പറ
യ്ന്്ത്മകൾക്്ാൻമൊദിതയാറാവണ
ലമന്്്ംെിദംബേം.

മോഗവയ്ാപനംതടയ്ക,ആമോഗയ്മമഖ
െയില്ള്്വലേസംേക്്ിക്്്ക,ക്ട്തൽ
ലടസ്്്്ിങ്കിറ്്്കൾെഭയ്മാക്്്ക,പാവങ്്
ൾക്്്ഭക്്ണലമത്്ിക്്്ക,ക്ടിമയറ്്
ലൊഴിൊളികൾക്്്ജീവിതമാർഗമ്ണ്്ാ
ക്്്കത്ടങ്്ിയകാേയ്ങ്്ലളക്്്റിലച്്
ന്്്ംമൊദിെിന്്ിക്്്ന്്ിലല്്ന്്്വയ്ക്്മാ
യതായിമൊൺനഗ്സ്മനതാവ്കപിൽസി
ബലം്ക്റ്്ലപ്്ട്ത്്ി.

ലൊമോണലക്്തിോയമൊോട്്ത്്ില്
ള്്ജനങ്്ലളനിോശലപ്്ട്ത്്്കയാണ്
നപ്ധാനമനന്്്ിലയന്്്എൻസിപിമനതാ
ക്്ൾആമോപിച്്്.ലൊവിഡ്19തടയ്
ന്്തിന്സവ്ീകേിക്്്ന്്നടപടികലളക്്്
റിച്്ാണ്നപ്ധാനമനന്്്ിപറമയണ്്ലത
ന്്്ംപാർട്്ി.

തബ ്ലീഗ ്സമമ്ള്നം:
വിമേശികൾകക്ത്ിമേ
എഫഐ്ആറിന്
നിർമേശം
നയ്്ഡൽഹി:നിസാമ്ദീനിലെതബ്െീഗ്
സമമ്്ളനത്്ിൽപലക്്ട്ത്്960വിമദശി
കൾലക്്തിമേഎഫഐ്ആറ്കൾഫയൽ
ലെയ്്ാൻമകനദ്്്ആഭയ്ന്്േമനന്്്ാെയംഡ
ൽഹിലൊെീസ്കമ്്ിഷണമോടം്വിവിധ
സംസ്്ാനങ്്ളിലെഡിജിപിമാമോടം്നിർ
മദശിച്്്.ആമോഗയ്അടിയന്്ോവസ്്ക്്ാ
െത്്്മോഗവയ്ാപനത്്ിന്കാേണമാവ്
ന്്സ്്ിതിവിമശഷംവീസെട്്ങ്്ൾെംഘി
ച്്്ലൊണ്്്ള്്ഇവര്ലടനടപടികൾമ്െമ്
ണ്്ായിഎന്്വിെയിര്ത്്െിൊണ്ആഭയ്
ന്്േമനന്്്ാെയം.ഈ960മപലേയം്കഴി
ഞ്്ദിവസംസർക്്ാർകേിമ്്ട്്ികയിൽ
ലപട്ത്്ിയിര്ന്്്.ഇവര്ലടവീസയം്റദ്്്
ലെയത്.്ഇതിന്പിന്്ാലെയാണ്എ
ഫഐ്ആർഫയൽലെയ്്ാന്ള്്നിർമദശം
ഇന്്ലെവവകിട്്്സർക്്ാർനൽകിയത.്
ഇന്്്യയിലെവീസനിയമങ്്ൾ,വിമദശിക
ൾക്്്ള്്ആകറ്്്്എന്്ിവനപ്കാേമാണ്ന
ടപടിലയട്മക്്ണ്്ത.്

മാർച്്ിലെതബ്െീഗ്സമമ്്ളനത്്ിൽപ
ലക്്ട്ത്്വേിൽനിന്്്ന്റ്കണക്്ിനാള്
കളിമെക്്്ലൊവിഡ്പകർന്്ിട്്്ലണ്്ന്്ാ
ണ്മനന്്്ാെയംപറയ്ന്്ത.്ഡൽഹിയിൽ
ഇന്്ലെവവക്മന്്േംവലേസ്്ിേീകേി
ച്്ലൊവിഡ്മോഗികളിൽ60ശതമാനവം്
തബ്െീഗ്സമമ്്ളനവ്മായിബന്്ലപ്്ട്്വ
ോണ.്

തമിഴന്ാട്്ിൽലൊമോണബാധിതര്ലട
എണ്്ംക്തിച്്്യര്ന്്ത്തബ്െീഗ്സമമ്്
ളനത്്ിൽപലക്്ട്ത്്വര്മായിബന്്ലപ്്
ട്്ാണ.്ലൊത്്ം411മപർക്്്അവിലടലൊ
മോണസ്്ീേികേിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇതിൽ364മപ
രം്നിസാമ്ദീനിൽമൊയിമടങ്്ിവന്്വ
ോണ.്സംസ്്ാനത്്്ഇന്്ലെ102മപർ
ക്്ാണ്പ്ത്തായിമോഗംസ്്ിേീകേിച്്
ത.്ഇവേിൽന്റ്മപരം്നിസാമ്ദീനിൽ
നിന്്്മടങ്്ിലയത്്ിയവർ.തബ്െീഗ്സ
മമ്്ളനത്്ിന്മൊയ1200മപര്ലടസാ
മ്്ിള്കൾപേിമോധനയക്്്്എട്ത്്ിട്്്
ലണ്്ന്്്ംഅതില്്്ഫെംവന്്്ലൊണ്്ിേി
ക്്്കയാലണന്്്മാണ്ഇന്്ലെതമിഴന്ാട്
ആമോഗയ്ലസനക്ട്്റിബീെോമജഷ്പറ
ഞ്്ത.്യ്പിയിൽസമമ്്ളനത്്ിൽപലക്്
ട്ത്്1203മപലേകലണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.897
മപര്ലടസാമ്്ിള്കൾപേിമോധനയക്്്്
അയച്്്.ഇത്വലേ47മപർക്്്മോഗം
സ്്ിേീകേിച്്ിട്്്ണ്്്.

ഇമപ്്ൾോജയ്ത്്ില്്്വിവിധഭാഗങ്്
ളില്ള്്വിമദശജമാഅത്്്അംഗങ്്ളിൽ
െിെർക്്്ലൊവിഡ്സ്്ിേീകേിച്്ിട്്്ലണ്്
ന്്്ംആഭയ്ന്്േമനന്്്ാെയംവയ്ക്്മാക്്്
ന്്്.നാല്അലമേിക്്ക്്ാരം്ഒമ്്ത്നബ്ി
ട്്ീഷ്കാരം് ആറ്വെനക്്ാരം്മ്ന്്്
നഫ്ഞ്്്കാരം്സമമ്്ളനത്്ിലനത്്ിയവേി
ൽഉൾലപ്്ട്ന്്്.379ഇമ്ത്മനഷയ്ക്്ാർ,
110ബംഗ്്ാമദശികൾ,33നശ്ീെക്്ക്്ാർഎ
ന്്ിവര്മ്ണ്്്.മയ്ാൻമർ,മമെഷയ്,കിർഗി
സ്്ാൻ,സൗദി,വിയറ്്്നാം,തായ്പൗേൻ
മാര്മ്ണ്്്.

അണ്്ാ,എവിറെകോയിവര്ന്്്?പാസ്ഉകട്.്.?
കോക്ഡൗണിറ്്്ഭാഗമായിതിര്വനന്്പ്രത്്്ഇന്്റെറോെീസ്വാഹനപരികോധനരക്്മാക്്ിയകപ്്ൾ.റക.രി.ജയചബദ്്്ന

തിര്വനന്്പ്രംബര്ീപദമ്നാഭസവ്ാമികഷ്്ബത്പരിസരംഫയരആനഡ്റെസക്യ്്കോഴസ്്അണ്വിമ്ക്്മാക്്്ന്്്.

ബര്ന്്ഡന്്മര്്ഫി



വിശോഗം

ആന്്്ണി
മെർ്്ത്്െ: തണ്്ീർമ്
ക്്ംരഞ്്ാേത്്്13-ാം
വാർ്്ഡ് കരിക്്ാട് ഇട
ത്്ിൽ ആന്്്ണി (ക്
ഞ്്ച്്ൻ-64) അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്:വത്്മ്് മെർത്്
െമറ്്ംക്ടം്ബാംഗം.മ
ക്്ൾ്്:ധനയ്(മെക്്്മോ
ർ്് മോസര്ിറ്്ൽ്്, എറ
ണാക്ളം),സിസ്്്്ർ്്നീന
മോസ് (ലസന്്്് പഫ്ാൻ
സിസ്മിഷൻമോം,ക്
റവിെങ്്ാട)്.മര്മകൻ:
ലബന്്ികിഴമക്്വാമെ
ഴത്്്,രള്്ിപ്്്റം.

ഗോപാലക്ഷണ്ൻ
നായർ

കളമമശരി:സൗത്്്കള
മമശരിടൗൺഹാളിന്
സമീരംവെതനയ്വീട്്ി
ൽ മോരാെക്ഷണ്ൻ
നാേർ(79)അത്്രിച്്്.
മ്ൻഫാകറ്്്്വഹസക്്
ൾ അധയ്ാരകനാണ.്
സംസക്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്:സ്ശീെ.മക്്ൾ:ജ
േക്ഷണ്ൻ,ജിത.മര്
മക്്ൾ:ഷീജ,മധ് (മെ
ോളമമോരമ,സബ്എ
ഡിറ്്ർ).

തക.രാമെനദ്്്ൻ
മമമത്്ട്്്താഴം:മ്ൻകാ
െംഓഡിറ്്ർലക.ലക.ത
മ്്ാലന്്്മകനം്,മാത്ഭ്
മിേിൽ നിന്്് വിരമിച്്
അക്്ൗണ്്് ഓഫിസറ്
മാേലൊങ്്മശരിരാമ
െപന്്്ൻ(82)മൊഴിമക്്
ട്മമമത്്ട്്്താഴംമിഥിെ
േിൽഅത്്രിച്്്.ഭാരയ്:
മമങ്്ടിമാെതി.മക്്ൾ:
മിനി,മരഖ,രശമ്ി.മര്മ
ക്്ൾ:രജീപന്്്ക്മാർ(മാ
ത്ഭ്മി, മൊഴിമ്ക്ട)്,
എസ.്ജേപര്കാശ്(അ
ഡവ്മക്്റ്്്,ലെവന്)്,മ്
രളി (ബിസിനസ,് എറ
ണാക്ളം). സമോദര
ങ്്ൾ:രമരതനാേമോ
രാെൻ(റിട്്.യ്ടിഐ),
ഉണ്്ിക്ഷണ്ൻ (റിട്്.
ഡിഫൻസ് എക്്ൗ
ണ്്്സ്, എറണാക്ളം),
പശ്ീക്മാരൻ(റിട്്.െീഫ്
എക്്ൗണ്്ന്്്്,മാത്ഭ്മി,
രാെക്്ാട)്, സ്ഭപദ്, ര
മരതരാേ പശ്ീമദവി, ഗം
ഗാമദവി, രാർവതീഭാ
േി, രാധാഭാേി, സം
സക്ാരംനടത്്ി.

നശ്ീലത
മരരാപമ്്്:കമല്്ട്-കരി
ങ്്ാറ്്ിരറമ്്ത്്്പശ്ീെത
(44)അത്്രിച്്്.ലനയറ്്്്
കണ്്ിരമരതനാേരാജ
ലന്്് (മ്ച്ക്ന്്് )ഭാരയ്
ോണ.്അച്്ൻ:രമരത
നാേക്ഞ്്ിമക്്ള്നാ
േർ,അമ്്കാർത്്്യാേ
നി അമ്്. മകൾ: രാജ
പശ്ീ.സമോദരങ്്ൾ:ഹ
രിദാസൻ, പര്കാശൻ,
പശ്ീജേ.

സരസവ്തി
മ്ഹമ്്: മണ്്മഞ്്രി ര
ഞ്്ാേത്്്മ്ന്്ാംവാർ
ഡ്ഷാജിഭവനിൽരമര
തനാേരാഘവൻരിള്്
യ്ലട ഭാരയ് സരസവ്തി
(95)അത്്രിച്്്.എന്്ാ
ൽ മോകഡ്ൗൺമ്െം
ലെലന്്എംജിആർനഗ
റിൽ സ്്ിര താമസമാ
ക്്ിേമകൾവത്്െക്്്
നാട്്ിലെത്്്വാമോഅ
മ്്ക്്് അത്്്യചം്ബനം
നൽക്വാമോ സാധി
ച്്ില്്.അമ്്യക്്്്അസ്
ഖമാലണന്്റിഞ്്് രാ
ജയ്ത്്് മോക്്് ഡൗൺ
പര്ഖയ്ാരിക്്്ന്്തിന്മ്
ൻപ് ഭർത്്ാവ് മോരാ
െക്ഷണ്ന്മാേിവന്്്
അമ്്ലേ കാണ്കയം്
രരിെരിക്്്കയം് ലെ
യത് മശഷം ലെവന്്
േിമെക്്് മടങ്്ിേിട്്് ര
ണ്്ാഴെ്മേആേിട്്്ള്്്.
രതിക്മാരി,ഷാജിമോ
ൻ.ആർ(ലസപക്ട്്റിഎ
ൻഎസഎ്സ് കരമൊ
ഗം4089കാവ്ങ്്ൽ)എ
ന്്ിവരാണ്മറ്്്മക്്ൾ.
രാജൻ,ഉഷാക്മാരിഎ
ന്്ിവരാണ്മറ്്്മര്മക്്
ൾ.ആമോഗയ്ജീവനക്്ാ
ര്ലടയം്ലൊെീസിലന്്്
യം് മമൽമോട്്ത്്ിൽ
വയ്ാഴാഴെ് രാവിലെ ര
ത്്്മണിക്്്വീട്്്വളപ്്ി
ൽസംസക്ാരംനടത്്ി.

തങ്്പ്്ൻതെട്്ിയാർ
തിര്വനത്്പ്രം: ഒര്
വാതിൽമൊട്്ക്ന്്ത്്്
വിളാകത്്് വീട്്ിൽ ര
മരതരാേലെല്്പ്്ൻലെ
ട്്ിോര്ലടയം്രിച്്്അ
മ്്ാളിലന്്്യം് മകൻത
ങ്്പ്്ൻ ലെട്്ിോർ (ഷ
ണ്്്ഖൻ,(72)സിരിഎം
ഒര്വാതിൽമൊട്് പബ്ാ
ഞ്്്അംഗം)അത്്രിച്്്.
അവിവാഹിതനാണ.്
സംസക്്്ാരം വീട്്് വള
പ്്ിൽനടന്്്.

ഗൊമ്ക്്്ട്്ി
വടക്്ാമഞ്്രി:കര്മപത്
രനയക്്്ൽ മൊമ്ക്്്
ട്്ി(88)അത്്രിച്്്.സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്: രമരതോേ മറി
േം. മക്്ൾ:ലൊച്്് മമ
രി,മോസി,ഫിമോമിന,
മോൺസൺ,ലസെീന,
എൽസി,െില്്ി.മര്മക്്
ൾ:അമ്ത്ണി,ലൊറി
ഞ്്്,ദാസൻ,റീന,മബ
ബി,മോയസ്ൺ,വസ
മൺ.

തമഹറ്ന്്ിസ
എറിോട:്മരബസാർര
മരതനാേരനപ്്റമ്്ിൽ
സെീമിലന്്് ഭാരയ് ലമഹ
റ്ന്്ിസ (80) അത്്രി
ച്്്.മക്്ൾ:സിറാജ്(ഗൾ
ഫ)്,സാബിർ (ഖത്്ർ),
ആമിനാബി,സിദ്്ിഖ്ഹ
സ്്ൻ(എഎസഐ്മൊ
സ്്്്ൽ ലൊെീസ് മസ്്്്ഷ
ൻ, അഴീമ്ക്ട)്, ഫാ
ത്്ിമ(ഷാർജ).മര്മക്്
ൾ:സെീം (എേർ പട്ാവ
ൽസ്എന്്്ർവപ്രസസ,്
തിര്വനത്്പ്രം),അർ
ഷാദ് (ബിസിനസ)്, ന
സീം,ഷഹീന

കഗലശൻ
ലൊട്ങ്്ല്്്ർ: ആനാ
പ്്്ഴരാെിേംത്ര്ത്്്
വാെിരറമ്്ിൽകമെശ
ൻ(65)അത്്രിച്്്.സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
മപ്രമ.

അരിയായി
മരരാപമ്്്:രാമെരിെര
ത്്ിപ്്ാറ രമരതനാേ
രാറക്്്താഴ കനിേ
ലന്്് ഭാരയ് അരിോ
േി(99)അത്്രിച്്്.മക്്
ൾ്് മോേി(മെനാേി),
കാർ്്ത്്്യാേനി, സമോ
ജിനി,ബാെക്ഷണ്ൻ്്(
കള്്്ഷാപ്്് രത്്ിരിക്്
ര), മോവിന്്ൻ്്, ശാത്്,
രമരതനാേമവൊയ്ധ
ൻ്്(റിട്്.ബിഎസഎ്ൻ്്എ
ൽ്്). മര്മക്്ൾ്് മദവി,
മോഭന, പശ്ീധരൻ്്(ര
ത്്ിരിക്്ര),രമരതരാേ
ദാക്്ാേണി,െളിത.
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ക്ഞ്്്മണി
മെർ്്ത്്െ: മെർ്്ത്്െ
ലതക്്് പഗ്ാമരഞ്്ാേ
ത്്്എട്്ാംവാർ്്ഡിൽ്്വ
ഴിക്്വെ ഇടത്്ിലവളി
മൊളനി ക്ഞ്്്മണി
(64)അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:ത
ങ്്മ്്. മക്്ൾ്്:അശവ്തി,
അമ്്ിളി,അനീഷ.്മര്മ
ക്്ൾ്്:ജീജ.്

രാജഗോപാലമാരാർ
മരരാപമ്്്:റീജനൽമൊ.
ഓപ്്മററ്്ിവ്ബാങ്്്മരരാ
പമ്്്റിട്്മേർഡ്ലസപക്ട്്
റിരാജമോരാെമാരാർ
(72) അത്്രിച്്്. ഭാരയ്:
സതി(വേനാട)്.മക്്ൾ:
സ്രയ്, ശരത്്്. മര്മക
ൻ: രവിെപന്്്ൻ (സ്ഭാ
ഷ,് മണ്്ാർക്്ാട)്. സ
മോദരങ്്ൾ:ആനന്്വ
ല്്ി (കാേണ്്), ബാെെ
പന്്്ൻരറമച്്ട്്ിൽ,വസ
ത്്ക്മാരി(മെവായ്ർ)
രി.സി.സ്മരപന്്്നാഥ,്ര
മാമദവി(മമഞ്്രി).

ൊഗക്്
മരരാപമ്്്: കമല്്ട് അ
വിരാക്മന്്ൽൊമക്്
(75)അത്്രിച്്്. ഭാരയ്:
തങ്്മ്്. മക്്ൾ: മോയ്
എ.സി. (മോക്താപത്ി
ക് ജനതാദൾ കമല്്ട്
മമഖെലസപക്ട്്റി),രമര
തനാേരാജ,്ലസെിൻ.
മര്മക്്ൾ:മിനി(മൊ
ട്്്മ്ക്്ം), സമ്ത്ഷ്
(കാഞ്്ങ്്ാട)്.

തക.തക.വാസ്ഗേവൻ
ത്റവ്ർ:ൊവടിലസൻ
പട്ൽമോട്്ൽഉടമലക.
ലക.വാസ്മദവൻ(82)
അത്്രിച്്്. മക്്ൾ: ഗീ
ത, ശശിക്മാർ (എ
സഎ്ൻഡിരി മൊഗം
ഡേറകറ്്്ർ മോർഡ്
ലമമ്്ർ), കവിത, സരി
ത. മര്മക്്ൾ:  രാജീവ
ൻ,സിനിമോൾ,അനി
ൽ,സ്മരഷ്ബാബ.്

ലീലാവതിയമ്്
ഹരിപ്്ാട:് കറ്്ാനം മോ
ഹൻ്്സദനത്്ിൽ്് രമര
തനാേരി.ആർ്്.മോരി
നാഥൻ്്നാേര്ലട ഭാരയ്
െീൊവതിേമ്്(69)അ
ത്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
നടത്്ി. മകൾ: ദീപത്ി
പശ്ീക്മാർ്്(ലപ്ൊഫസർ്്
എംഎസഎ്ംമൊലളജ,്
കാേംക്ളം).മര്മകൻ:
പശ്ീക്മാർ്്(ഖത്്ർ്്).

ഭരതൻ
മ്ല്്മശ്്രി: താണവീഥി
ലവമണ്്മ്ക്ട്്് ക്ഞ്്്
ണ്്ി മകൻ ഭരതൻ
(74) അത്്രിച്്്. സം
സക്ാരം നടത്്ി. ഭാ
രയ്: സമോജിനി. മക്്
ൾ:പര്സന്്ക്മാർ,പര്ി
േ, പര്ീതി. മര്മക്്ൾ:
ഷീെ, അരവിന്്ാക്്
ൻ,മോരിനാഥൻ.

രാഘവൻ
കിഴ്പ്്ിള്്ിക്്ര:ക്രിേ
ക്്ാട്്ിൽക്ഷണ്ൻമക
ൻ  രാഘവൻ (80)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.ഭാരയ്:വിമെ.മക്്
ൾ: ശിവപര്സാദ,് സ
മ്ത്ഷ്, സന്്്യ. മര്മ
ക്്ൾ:ബിന്്്,പശ്ീമദവി.

കർമ്്ലി
വവപ്്ിൻ്്:ലെറ്വവപ്്്
െിമറ്്ത്്് രമരതനാേ
മജാർ്്ജ്്ിലന്്് ഭാരയ് ക
ർ്്മ്്െി(80)അത്്രിച്്്.
ലെറ്വവപ്്് അമമൊ
ത്്വമാതാ രള്്ിലസമി
ത്്ിമരേിൽ്് സംസക്ാ
രം നടത്്ി. മക്്ൾ്്:സ
മത്ാ്ഷ,്സമൊമി, മജാ
ൺ്്സൺ്്, എഡിസൺ്്,
ആന്്്ി. മര്മക്്ൾ്്: ഷീ
ബ,സിന്്്,ബിന്്്, ര
മരതനാേമതാമസ.്

ഗോസപ്്്
മഞ്്പര്:തവളപ്്ാറതി
ര്തനത്്ിൽ്്രമരതനാ
േവറീത്മകൻ്്മജാസ
പ്്് (ഔമസപ്്്ക്ട്്ി- 82)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
ഇന്്്രാവിലെരാവിലെ
ഒൻരതിന് തവളപ്്ാറ
ലസന്്്് മജാസഫസ്് െ
ർ്്ച്്്.ഭാരയ്:മ്ക്്ന്്്ർ്്മ
ഞ്്ളിക്ടം്ബാഗംമമ
രി.മക്്ൾ്്:സിൽ്്വിമജാ
സ് (മഞ്്പര് പഗ്ാമര
ഞ്്ാേത്്് മ്ൻ്് പര്സി
ഡന്്്് ),സിസ്്്്ർ്്അഭേ
(എഇഇ മാണിക്്മംഗ
െം), സിനി, സീന, സി
മജാ.മര്മക്്ൾ്്:മജാസ്
െമക്യൻ്് വീട് മഞ്്പര്,
ആന്്്ണി കണ്്മ്്ിള്്ി
വീട്ആഴകം,വെജ്ര
യ്്പ്്ിള്്ി വീട് മാണിക്്
മംഗെം, സിമി മതലെ
ക്്ാടൻ്് വീട് ൊത്്ക്
ളം.

തക.സ്ശീല
ലനയ്്ാറ്്ിൻകര: മൊട
ങ്്ാവിള ലൊന്്മ്ട്
കാഞ്്ിരവിളാകത്്്
പ്ത്്ൻവീട്്ിൽ
രമരതനാേ സ്ക്മാ
രലന്്് ഭാരയ്  (74) അ
ത്്രിച്്്.മക്്ൾ:മാധ്
രി(ഐഎസ്ആർഓ),
മവണ്(എഎസ്ഐ).
മര്മക്്ൾ:സദാനന്്ൻ
(ൊറ്്കസ്)്, അനിേ
ത്്ി.

മ്ഹമ്്ദ്ഫാത്്ിമ
ലനയ്്ാറ്്ിൻകര:രാളേം
നന്്ാവനംരമരതനാേ
അബ്്്ൽ്്റഹ്മാലന്്്(അ
പ്്ിസാഹിബ)്
ഭാരയ്യം് നാഗർ്്മൊവി
ൽ്്ആസാദ്മോട്്ൽ്്ഉട
മയം്  മ്സ്്ിം അമോ
സിമേഷൻ്് ലമമ്്റ്മാ
േജനാബ്അബ്ബക്്
റിലന്്് (ലെല്്ത്്ര) മാ
താവ്മാേമ്ഹമ്്ദ്ഫാ
ത്്ിമ (83)അത്്രിച്്്.
രാളേംജ്മാ മസജ്ിദ്്ി
ൽ്്ഖബറടക്്ംനടന്്്.മ
റ്്് മക്്ൾ്്: സ്വബദ,
സെീം, സ്ൽ്്ഫിക്്ർ്്,
സ്വബർ്്. മര്മക്്ൾ്്:
ജമീൊബീബീ,കമാല്ദ്്ീ
ൻ്്, സക്്ീൊബീബീ, റ
സ്്ീനാബീബീ, സ്ഭനാ
ബീബീ.

നാരായണൻക്ട്്ി
ക്മ്്ളം:തണ്്ാമശ്്രിമാ
രാവീട്്ിൽനാരാേണൻ
ക്ട്്ി( നാണപ്്ൻ- 74)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
ഇന്്്രാവിലെരത്്ിന്
വീട്്്വളപ്്ിൽ.ഭാരയ്:ശാ
രദ.മക്്ൾ:ഹരിഷ,്സ്
ധീഷ.്മര്മക്്ൾ:രമയ്ഹ
രീഷ,്മരണ്കസ്ധീഷ.്

അബ്്്ൽ്്റഷീദ്
കാട്്ാക്്ട:പ്വച്്ൽ്്ര
ണിക്്ൻ്്വിളേിൽ്് അ
ബ്്്ൽ്് റഷീദ് (69)അ
ത്്രിച്്്. മക്്ൾ്്: ബ്
ഷറ്, നിഷ, ലസയദ്്
സാഹിദ,് സീന. മര്മ
ക്്ൾ്്:ഷാജി,ഫിർ്്ദൗ
സ് കാേൽ്്പ്റം (െ
പന്്്ി ക ദിനരപത്ം), ജ
സീന,റിോസ.്ഖബറ
ടക്്ം പ്വച്്ൽ്് ക്ഴി
േംമകാണം ജമാഅ
ത്്ിൽ്്നടന്്്.

വസത്്അമ്്.തജ
തിര്വനത്്പ്രം: ആ
യ്ർ്്മവദ മൊലളജ്ക്
ന്്്ംപ്റംരാജ്വിഹാർ്്
ടി.സി 82\/5939ൽ്് വ
സത്്അമ്്.ലജ(77) 
അത്്രിച്്്.  മക്്ൾ്്:
വി. എസ.് രാജ്ക്മാർ്്
(ജിരിഒ),  രാഖിത റാ
ണി വി. എസ,് രാജീവ്
ക്മാർ്്വി.എസ.്മര്മ
ക്്ൾ്്:അനിതക്മാരി
ആർ്്,  മവണ്ക്്്ട്്ൻ്്
നാേർ്് ജി,  പര് ഭെക്
മാരിരി.

ൊഗക്്ര്
രഴ്വിൽ: മമമെടത്്്
ൊമക്്ര്(90)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്: രമരതോേ അ
മ്്ിണി.മകൻ:മോസഫ.്
മര്മകൾ:െില്്ി.

മറിയം
രറവ്ർ:ക്ഞ്്ിവത്്
മതെക്്ാട്മിമഖൽഭാരയ്
മറിേം(95)അത്്രിച്്്.
മക്്ൾ:മബബി,ക്ഞ്്
മ്്, മോേി,ആനി, ഫി
മോമിന.
മര്മക്്ൾ:  രമരത

നാേ മൊമസ,്  രമര
തനാേ വർഗ്്ീ സ,്  വി 
ൽസൻ, തമ്്ി .  സം
സക്ാരം ഇന്്് രാവി 
ലെരത്്ിന.്

അബ്ബക്്ർ
മരരാപമ്്്: മര്മതരി -
ക്റ്്ിേിൽഅബ്ബക്്
ർ (61)അത്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:നഫീസഎ.ലക.
മക്്ൾ: ഷബീർ (അ
ധയ്ാരകൻ ലോച്്ാട്
എച്്്എസ്എസ)്, ഷാ
ഫി (ഖത്്ർ), ഷമീന
(അധയ്ാരിക ജബെ
ന്്്ർസ്ക്്്ൾ).മര്മ
ക്്ൾ: റംഷിന കര്വ
ണ്്്ർ,അർഷിനഎര
വട്്്ർ, ഹംസ യ.്ലക
(ഖത്്ർ).

കമലാക്്ിനാരായണൻ
മൊതമംഗെം: വാരലപ്്
ട്്ിആശാരിരറമ്്ിൽക
മൊക്്ി നാരാേണൻ
(97)അത്്രിച്്്.മക്്ൾ:
ഷൺമ്ഖൻ, വിജേമ്്,
ബാെക്ഷണ്ൻ,രീതാം
ബരൻ.മര്മക്്ൾ:വിജ
േമ്്, സ്ജാത, മോഭ.
സംസക്്്ാരംനടത്്ി.

മ്ഹമ്്ദ്
കടപ്്്റം: റമളാൻ വീട്്ി
ൽമ്ഹമ്്ദ്(64)അത്്
രിച്്്. കബറടക്്ം നട
ത്്ി.ഭാരയ്:നസീറ.മക്്
ൾ:സഫീർ, ഷഹീർ, ഷ
ബീർ.

സതിഅത്്ർജനം
ക്ന്്ംക്ളം : ലെറ്വ
ത്്ാനിരിള്്മനഴിമന
ക്്ൽരമരതനാേശങ്്
രനാരാേണൻനമ്്്തി
രി യ്ലട രതന്ി സതി
അത്്ർജനം (60) (മര
ങ്്ാട്്്മഹൾ)അത്്രി
ച്്്. സംസക്ാരം  നട
ത്്ി.മക്്ൾ:വിഷ്ണ്
പര്സാദ് (നരസിംഹമ്
ർത്്ി മ്ക്പത്ം മമൽ
ശാത്്ി), പര്സന്്, പര്
സീത.മര്മക്്ൾ:സൗ
മയ്അത്്ർജനം (ഇര്
പ്്മണ്് ഇല്്ം), മോ:ര
വി(ഏപ്്്റത്്്മന),മ
ണികണഠ്ൻ ഭട്്തിരി
(മെരമ്്റ്്ത്ക്്ാരണര
മട്്രി).

ഗൊമസ്മത്്ായി
ലവള്്റട: ആറ്കാണി
ക്നിച്്ിക്്്ഴിേിൽമൊ
മസ് മത്്ാേി (96)അ
ലമരിക്്േിലെ
കണക്്ിക്്ട്്്ഹാർടമ്ോ
ർഡിൽ അത്്രിച്്്. ഭാ
രയ്: രമരതോേ ഏെി
ോമ്്. മക്്ൾ: െീൊമ്്.
മോനിക്്, െിസ,ആനി
േമ്്, തങ്്ച്്ൻ, രമരത
നാേമാമച്്ൻ.മര്മക്്
ൾ:ക്ലഞ്്റിേമൊമസ്
എൽസി,ലസെിൻ,െി
മൊമാതയ്,്മബട്്ി,രമര
തനാേരാപ്്ച്്ൻ.

രവീനദ്്്ൻ
ലവള്്റട:ക്റ്്ിച്്ൽപ്
മ്ള്ട്്്മൊണം ശാെി
നി ഭവനിൽ രവീപന്്്ൻ
(72) അത്്രിച്്്. ഭാരയ്:
രമരതോേ സ്മംഗെ.
മക്്ൾ:അനിൽക്മാർ,
സ്നിൽ. മര്മക്്ൾ: മ
ഞ്്്,ശാെിനി.

ജെയസ്ൺ

ആറ്്ിൽ ക ്ളി ക്്ാ നി റ ങ്്ി യ 
യ ്വാ വ ്മ ്ങ്്ി മ രി ച്്്             
ആെപ്്്ഴ:ക്ളിക്്ാനിറങ്്ിേയ്വാവ്മണി
മെആറ്്ിൽമ്ങ്്ിമരിച്്്.തെവടിനാരകത്്
റമ്ട്്്തടത്്ിൽസജിയ്ലടമകൻലജയസ്ൺ
(21)ആണ്മരിച്്ത.് ഇന്്ലെഉച്്കഴിഞ്്്
3.30-ൻ്്തെവടിപ്രയക്്്ൽകടവിന്സമീരം
മണിമെആറ്്ിൊണ്മ്ങ്്ിമരിച്്ത.്സ്ഹ്
ത്്്മോഹിത്മാേിആറിന്ക്റ്ലകനിന്്്
ന്്തിനിലടലജയസ്ൺക്ഴഞ്്്മൊേതാ
ലണന്്ണ്പര്ാഥമികനിഗമനം.

പത്്ാക്്ിയമ്്
ലെറ്പ ്ഴ :  വ ങ്്ാ ല ട്്
ര മര ത നാ േ  രി ൊ 
ക്് ക ്ഞ്്ി രാ മ ൻ
നാ േ ര ്ലട  ഭാ ര യ്  കാ 
ന കി ഴ മ്ക ്വീ ട്്ി ൽ  ര 
ത്്ാ ക്്ി േ മ്് ( 8 7 )
അത്്രി ച്്്.  

എൻ.സി.ജലീൽ
ധർമടം:എൻ.സി.ജെീൽ
(63) അത്്രിച്്്. ഭാരയ്:
സൗജത്്്അറക്്കത്്്.
മക്്ൾ:ജസീെ,ജാസമ്ി
ൻ,ജംശീന,ഷബീർ,ഷ
ഹദ്.്

വിനീഷ്
എര്വട്്ി:മൊഴ്ർകാട്്ി
ലെപ്രേിൽ രമരതരാ
േ പശ്ീധരലന്്്യം് സര
സവ്തിയ്ലടയം് മകൻ
വിനീഷ്(39)അത്്രിച്്്.

പി.ബാലക്ഷണ്ൻനായർ
െിറക്്ൽ: റേിൽമവ
മസ്്്്ഷന്സമീരംസ്െി
തേിൽരി.ബാെക്ഷണ്
ൻനാേർ(87)അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ഒ.സ്ശീെ.മ
ക്്ൾ: െിപത്മെഖ (അ
ധയ്ാരിക, അഴീമ്ക്ട്
സൗത്്് യ്രി സക്്
ൾ),റീത(പര്ധാനാധയ്ാ
രിക,രാമവിൊസംഎ
ൽരി സക്്ൾ), സ്ജി
ത്്് (അക്്യ് ഏജൻ
സീസ)്. മര്മക്്ൾ: ക്
ഷണ്ൻ.രി.നാേർ(റിട്്.
സ്പര്ണ്്്കസ്്്്ംസ്ആ
ൻഡ് ലസൻപട്ൽ എ
കവ്സസ)്, രി.വി.രാ
മജപന്്്ൻ (റിട്്.ക്്ീരവി
കസനവക്പ്്്),റീഷ.

െന്്്ക്്്ട്്ി
എര്വട്്ി:ലരനാങ്്ിലമട്്
അമണ്്രി വീട്്ിൽവടവ
തിെന്്്ക്്്ട്്ി(85)അ
ത്്രിച്്്.ഭാരയ്:മോഹിണി.
മക്്ൾ:ക്ടക്്രാജൻ,അ
മോകൻ (വർക്്്ഷാപ്്്),
അനിൽ,മഹിജ.മര്മക്്
ൾ:ഉഷ(റബമ്ൊ),അനി
ത,സബിന,ക്ഞ്്നത്്
ൻ. സമോദരങ്്ൾ: ശാ
ത്്, നാരാേണി, രമരത
രാേമോരാെൻ,നാണ,്
മാധവി,േമോദ,ജാന.്തക.ശാത്്

ക്ത്്്രറമ്്്:ആറാം
വമൽ ശാത്്ാ  നി വാ 
സിൽലക.ശാത്്(70)
അത്്രി ച്്്.  ഭ ർ ത്്ാ 
വ :്  ഇ . ലക. നാ ണ്
വപ്ഡവർ (രീ പ്്ി ൾസ്
ട മേഴ ്സ് ഉ ട മ ,  എം
ആർഎഫ് ടേർഡീെ
ർ ,  മ ട്്ന്്്ർ) .  മ ക്്ൾ:
ദി െീ പ ് ക്മാ ർ ,  രമര
തരാ േ അനി ൽക്മാ 
ർ ,  റീ ജ .  മ ര ്മ കൾ:
വഷമ .    സമോദര
ങ്്ൾ:രമരതരാേവാ
സ,്  രാ മ ൻ,  നാ ണ,്
ക്ഷ്ണൻ.

ഗോപാലൻ
ക്ത്്്രറമ്്്: ലൊക്്ി
െങ്്ാടിേിലെആദയ്കാ
െ വയ്ാരാരിോേിര്ന്്
രന്്ിമൊറബിജ്നിെ
േത്്ിൽലൊന്്മ്്ത്്്
മോരാെൻ (77)അത്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ഗൗരി.മക്്
ൾ:ബിജ്(അല്മിനിേം
ഫാപബ്ിമക്്റ്്ർ),ബിന്്്,
ബിന്്ി.

ഗംഗാധരൻ
മമപ്കരി:അയ്്പ്്ൻകാവി
ന്സമീരംൊെിൽവീട്്ി
ൽമൊണിമൊട്്്ഗംഗാ
ധരൻ (73)അത്്രിച്്്.
ഭാരയ്:രി.ലക.െീെ.മക്്
ൾ:െിജി(ൊബ്ലടകന്ീ
ഷയ് വണ്്ാലന്്്ലമട്്), െി
ല്്ി.മര്മക്്ൾ:സി.ലക.ര
മമശൻ,രാമഗഷ.്

തെല്്പ്്ൻനായർ
ലെറ്പ്ഴ:ക്ളങ്്രലെ
ല്്പ്്ൻനാേർ(85)അത്്
രിച്്്.ഭാരയ്:രമരതോേ
രാറ്ക്്്ട്്ിേമ്്.മക്്ൾ:
ശയ്ാമള(നിഷലടകസ്്്്്േി
ൽസ,്ലെറ്പ്ഴ),രാമജ
പന്്്ൻ (വസനം ലടകസ്്്്്
േിൽസ്ലെറ്പ്ഴ),സ്
മരപന്്്ൻ(വയ്ാരാരി,ലെ
റ്പ്ഴ),പശ്ീമദവി.

ജനറൽവാർത്്കൾ
കോട്്യംനഗരസഭാഫണ്്ിൽഅഞ്്്കോടിയികേറെ,
അധയ്ക്്പെഞ്്ത്ശരിയറല്്ന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:മാർച്്്31ലന്്്
കണക്്്പര്കാരംഅഞ്്്മൊ
ടിേിമെലറ ര്ര മിച്്മിരിലക്്
മൊട്്േംനഗരസഭയ്ലടതന
ത്ഫണ്്്തീർ്്ന്്്മൊേിഎന്്്
നഗരസഭാഅധയ്ക്്രറഞ്്
ത്തീർ്്ത്്്ംഅടിസ്്ാനരഹി
തമാലണന്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിരിണ
റാേിവിജേൻ.ഫണ്്ിലന്്്അ
രരയ്ാപത്തമ്െംനഗരസഭയ്
ലട കമയ്്ണിറ്്ി കിച്്ൺ്് പ്ട്്്
ന്്് എന്്ാണ് നഗരസഭാധയ്
ക്്മാധയ്മങ്്ലളഅറിേിച്്ത.്
കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ൺ്്നടത്്്
കഎന്്ത്തമദ്്ശസ്്ാരനം
ഏലറ്്ട്മക്്ണ്്ഒര്ധർമമാേി
തലന്് കാണണം. ഫണ്്ിലന്്്
ദൗർ്്െഭയ്ംഉണ്്ാകില്്.ഫണ്്്ലെ
െവഴിക്്ാം.അതിന്അന്മതി
യ്ണ്്്. എന്്ാൽ്് അർ്്ഹർ്്ക്്്
മാപത്മമ ഭക്്ണം ലൊട്ക്്ാ
വ.്തങ്്ൾ്്ക്്്താതര്രയ്മ്ള്്ി
ടലത്്ലക്്കിച്്ൺ്്ത്ടങ്്ണ
ലമന്്്ആലരങ്്ിലം്തീര്മാനി

ച്്ാൽ്് തമദ്്ശ ഭരണസ്്ാരന
ങ്്ൾ്്അത്അന്വദിമക്്ണ്്
തിലല്്ന്്്ം മ്ഖയ്മപത്്്ി രറ
ഞ്്്.
ഇന്്ലെകമയ്്ണിറ്്ികിച്്ൺ്്
വഴി3,01,255മരർ്്ക്്്ഭക്്ണം

നൽ്്കി.ഇത്കഴിഞ്്ദിവസ
മത്്ക്്ാൾ്്ക്ട്തൊണ.്സാ
മ്ഹികഅട്ക്്ളയ്മാേിബ
ന്്ലപ്്ട്്വിഷേത്്ിൽ്്അനാ
വശയ്ഇടലരടല്കൾ്്ഉണ്്ാക്
ന്്്ണ്്്.അട്ക്്ളേിൽ്്നിമൊ

ഗിക്്ലപ്്ട്്ആള്കൾ്്എപത്ോ
മോഅവർ്്മാപത്മമകിച്്ണി
ൽ്്ഉണ്്ാകാവ.്ആർ്്ലക്്ലക്്
ോമോസൗജനയ്മാേി ഭക്്
ണംനൽ്്ക്ന്്ത,്ആവയ്ക്്ി
യ്മടമൊ ക്ടം്ബത്്ിലന്്്
മൊമരര്മ്ൻ്്ക്ട്്ിതീര്മാനി
ച്്ിരിക്്ണം. ഏലതങ്്ിലം് പര്
മത്യകതാതര്രയ്ംവച്്്ഇതില്
ലട ക്ലറ മരർ്്ക്്് ഭക്്ണം
ലൊട്ക്്ാംഎന്്ാരം് െിത്്ി
ക്്ര്ത.്സാധാരണനിെയക്്്്
ഭക്്ണത്്ിന്പര്ശ്നമില്്ാത്്
വർ്്ക്്്കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ൺ്്വഴി
ഭക്്ണംഎത്്ിമക്്ണ്്ആവ
ശയ്ംവര്ന്്ില്്.പര്മത്യകകാര
ണമ്ള്്വലരസഹാേിമക്്ണ്്ി
വരം്.ഇഷ്്ക്്ാർ്്ലക്്ല്്ാംഭക്്
ണംലൊട്ക്്ാലമന്്്ഏലതങ്്ി
ലം്പര്മത്യകസ്്ാനത്്ിരിക്്്
ന്്്എന്്തിലന്്് മരരിൽ്്ആ
ലരങ്്ിലം് പശ്മം നടത്്ിോൽ്്
അംഗീകരിക്്ില്്-മ്ഖയ്മപത്്്ിര
റഞ്്്.

അ നാ ഥാ ല യ ങ്് ൾ്്ക്്് അ രി യം് 
മോ ത മ്്്ം സൗ ജ നയ് മാ യി ന ൽ ക ണം: 
ഉ മ്് ന്് ചാ ണ്്ി 
തിര്വനത്്പ്രം: മോ
ക്്്ഡൗൺ്് ഉൾ്്ലപ്്ലട
യ്ള്് നിേപത്്്ണങ്്
ൾ്്മ്െം കട്ത്് ദ്രിത
ത്്ിൊേഅനാഥാെേ
ങ്്ലള സംരക്്ിക്്ാൻ്്
അടിേത്്രപശ്ദ്്ലെല്
ത്്ണലമന്്് ആവശയ്
ലപ്്ട്്് മ്ൻ്്മ്ഖയ്മപത്്്ി ഉ
മ്്ൻ്്ൊണ്്ിമ്ഖയ്മപത്്്ി
രിണറാേിവിജേന്ക
ത്്്നലക്ി. എല്്ാവ
ർ്്ക്്്ം സൗജനയ്മാേി
അരിയം്മോതമ്്്ംന
ലക്്വാന്ള്്തീര്മാനം
അനാഥാെേങ്്ളിലെ
അമത്്വാസികൾ്്ക്്്
ക്ടി ബാധകമാക്്ണം.
ലൊമോണനിേപത്്്ണ
ങ്്ള്ലടസമേരരിധി ക
ഴിഞ്്ാലം് അനാഥാെ
േങ്്ൾ്്ക്്് സൗജനയ്മാ
മൊഅലല്്ങ്്ിൽ്്ഒര്ര്
രനിരക്്ിമോഅരിയം്
മോതമ്്്ം നലക്്ന്്
കാരയ്ംപര്മത്യകംരരിഗ
ണിക്്ണം.
സർ്്ക്്ാർ്് പഗ്ാന്്്്അ
ന്വദിച്്ിട്്്ള്് എല്്ാ
സ്്ാരനങ്്ൾ്്ക്്്ം ക്
ടിശfകസഹിതംഎപത്
യം് മവഗം നൽകണം.
പ്തിേവയ്ലട അംഗീ
കാരത്്ിന്ഓർ്്ഫമനജ്
കൺ്്മപ്ടാൾ്് മോർ്്ഡി

ലന്്് രരിഗണനയക്്്്
സമർ്്പ്്ിച്്ിട്്്ള്് അമര
ക്്കൾ്് മാസങ്്ളാേി
തീര്മാനമാകാലതകിട
ക്്്കോണ.് മോർ്്ഡി
മെക്്്ഒക്മോബർ്്19ന്
ലതരലഞ്്ട്പ്്്നടത്്ി
അഞ്്ംഗങ്്ലള ലതര
ലഞ്്ട്ത്്ിട്്്ള്്താണ.്
സർ്്ക്്ാർ്്പര്തിനിധിക
ളാേി അഞ്്്മരലര
മോമിമനറ്്് ലെയ്്ണം.
എംഎൽ്്എമാര്ലട മ്
ന്്് പര്തിനിധികളം്
എംരിമാര്ലടഒര്പര്തി
നിധിയം്ക്ടിമെർ്്ത്്്
മോർ്്ഡ്എപത്യം്മവ
ഗം ര്രീകരിച്്് പര്വ
ർ്്ത്്നംആരംഭിക്്ണ
ലമന്്്ഉമ്്ൻ്്ൊണ്്ി.ഗ
വലമന്്്ിലന്്് സഹാേ
വം്സന്്ദ്്സംഘടന
കള്ലടയം്ഉദാരമതിക
ളാേവയ്ക്്ികള്ലടയം്
സംഭാവന ലൊണ്്് മാ
പത്ംനടന്്്മൊക്ന്്ര
ണ്്ാേിരമ്ത്ളം സ്്ാ
രനങ്്ളാണ്മോർ്്ഡി
ന് കീഴിൽ്് പര്വർ്്ത്്ി
ക്്്ന്്ത.് മോക്്് ഡൗ
ണിന്മശഷംവയ്ക്്ിക
ള്ലടയം്സംഘടനകള്
ലടയം്സഹാേവം്സാ
ന്്ിധയ്വം്അനാഥാെേ
ങ്്ൾ്്ക്്്ഇല്്ാലതോേി.

കവ്ാറന്്്നില്്കഴിയ്ന്്വര്ടെസര്വപരിശോധനനെത്്ണം:ടെന്്ിത്്ല
തിര്വനത്്പ്രം:കവ്ാറവന്്്നിൽകഴി
യ്ന്്ലെറിേമോഗെക്്ണങ്്ള്ള്്വ
ലരപസ്വരരിമോധനയക്്്്വിമധേരാ
ക്്ണലമന്്ാവശയ്ലപ്്ട്്്പര്തിരക്്മന
താവ്രമമശ്ലെന്്ിത്്െമ്ഖയ്മപത്്്ിക്്്
വീണ്്്ംകത്്്നൽ്്കി.

മകരളത്്ിൽ്്ഒന്്രെക്്ത്്ിെധികം
ജനങ്്ൾ്്കവ്ാറവന്്്നിൽ്്ആണ.്ഇവി
ലടഎഫകറ്്്ീവ്സപക്ീനിങ്എന്്്രറയ്
ന്്ത്പര്തിദിനം3,000ലടസ്്്്്കളാണ.്ഇ
പത്യം്ലടസ്്്്്കക്്്സംവിധാനംഉലണ്്
ങ്്ിലം്മകവെം500ൽ്്താലഴലടസ്്്്്കളാ

ണ്ഇമപ്്ൾ്്ലെയ്്്ന്്ത.്മോഗവയ്ാരന
ത്്ിലന്്്േഥാർ്്ഥെിപത്ംഇതില്ലടഒരി
ക്്ലം് ലവളിലപ്്ടില്്. ലൊത്ജനാമോ
ഗയ്ംനിെനിർ്്ത്്ാനം്,സാമ്ഹയ്വയ്ാര
നത്്ിമെക്്്മൊകാതിരിക്്ാനം്എഫ
കറ്്്ീവ്സ്പക്ീനിങ്അതയ്ത്്ാമരക്്ിതമാ

ണ.്
അത്ലൊണ്്്എപത്യം്മവഗംലെറി
േമോഗെക്്ണമ്ള്്കവ്ാറവന്്്നിൽ്്
കഴിയ്ന്്വയ്ക്്ികലളപസ്വരരിമോധ
നയക്്്് വിമധേമാക്്ണം. ക്റഞ്്ത്
3,000ലടസ്്്്്കലളങ്്ിലം്പര്തിദിനംലെ

യ്്ണം.റാപ്്ിഡ്ലടസ്്്്്സംവിധാനംക്ടി
വന്്ാൽ്്അത്6,000ആലേങ്്ിലം്ഉേ
ർ്്ത്്ണം- ലെന്്ിത്്െആവശയ്ലപ്്ട്്്.
ഇതിന്മ്മ്്്നാല്തവണഈവിഷേം
ഉന്്േിച്്്അമദ്്ഹംമ്ഖയ്മപത്്്ിക്്്കത്്്
നൽ്്കിേിര്ന്്്.

അതൊതക്്വയ്ാജവാർത്്:മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിര്വനത്്പ്രം: തമിഴ്നാ
ട്്ിൽ ലൊവിഡ് വവറസ്
ബാധിതര്ലടഎണ്്ംക്ട്
ന്്തിനാൽഅതിനാൽമക
രളംഅതിർത്്ിമണ്്ിട്്്അട
ച്്്എന്്ത്വയ്ാജവാർത്്ോ
ലണന്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിരിണറാ
േിവിജേൻ.അങ്്ലനലൊ
ര്െിത്്മേനമ്ക്്ില്്.അവ
ർനമ്്്ലടസമോദരങ്്ളാ
ണ.് ോപത്യക്്്് എല്്ാേിട
ത്്്ം തടസമ്ണ്്്. രമക്,്
മോക്്്ഡൗൺനിബന്്ന

എല്്ാവരം്രാെിക്്ണം.മക
രള-തമിഴന്ാട്അതിർത്്ി
നമ്്ൾഅടയക്്്ില്്.അതിർ
ത്്ിമണ്്ിട്്്നികത്്ൽമകര
ളംലെയ്്്ന്്പര്ശന്മമേില്്.
എസഎ്സഎ്ൽസി,ഹേ
ർ ലസക്്ൻഡറി രരീക്്ക
ള്ലടതീേതിനിശ്്േിച്്്എ
ന്്വയ്ാജപര്ൊരണമ്ണ്്്.അ
തം് തീര്മാനിച്്ിട്്ില്്. തീര്
മാനംഔമദ്ോഗികമാേിഅ
റിേിക്്്ം- മ്ഖയ്മപത്്്ി രറ
ഞ്്്.

തക.  സ ്മര ടദ്്് ത്്് യാ ടത് തയ പി ന്്് ണ ച്്് മ ്ഖയ് മ ടത്്്ി 
തിര്വനത്്പ്രം: മോക്്്ഡൗൺ
കാെത്്്മൊഴിമ്ക്ട്്്നിന്്്തിര്
വനത്്പ്രം വലര ബിലജരി സം
സ്്ാനഅധയ്ക്്ൻലക.സ്മരപന്്്
ൻോപത്ലെയത്തിലനരിന്്്ണ
ച്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിരിണറാേിവിജേൻ.
ഒര്രാർട്്ിയ്ലടപര്ധാനമനതാ
വാണ്അമദ്്ഹം.സംസ്്ാനഅധയ്
ക്്നാണ.് ലൊത്പര്വർത്്കര്
ലടെിെമപ്്ഴല്ത്ഇങ്്ലനയ്ള്്
ോപത് നിഷിദ്്മല്്. സഞ്്രിമക്്
ണ്്ത് ആവശയ്മാേി വന്്ത്ലൊ
ണ്്ാവം്അങ്്ലനോപത്ലെയത്

ത-്മാധയ്മ പര്വർത്്കര്ലടമോ
ദയ്ങ്്ൾക്്്മറ്രടിരറയ്കോേി
ര്ന്്്അമദ്്ഹം.
കഴിഞ്്ദിവസംവവക്മന്്രം
സ്മരപന്്്ൻമൊഴിമ്ക്ട്്്നിന്്്ം
തിര്വനത്്പ്രല്ത്ത്്ി വാർ
ത്്ാസമമ്്ളനം നടത്്ിേിര്ന്്്.
ഇതിലനതിമരവെിേവിമർശനമ്
േർന്്ിര്ന്്്. എന്്ാൽ ഡിജിരി
യ്മടയം്ജില്്ാമൊെീസ്മമധാവി
യ്മടയം് അന്മതിമൊലടോണ്
ോപത് നടത്്ിേലതന്്ാേിര്ന്്്
സ്മരപന്്്ൻപര്തികരിച്്ത.്

തബ്ലീഗ ്സമമ്ള്നവം് തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്്തം്
തിരിച്്ടിയായി: രാഷ്ടട്പതി
നയ്്ഡൽഹി:നിസാമ്ദ്്ീനിലെതബ്
െീഗ്ജമാഅത്്്സമമ്്ളനവം്ഡൽ
ഹി ആനന്്് വിഹാറിൽ ക്ടിമേറ്്
ലൊഴിൊളികൾക്ട്്ംക്ടിേതം്
ലൊവിഡ് 19 പര്തിമോധ പര്വർ
ത്്നത്്ിന്തിരിച്്ടിോലേന്്്
രാഷ്പ ട് രതിരാംനാഥ്മൊവിന്്്. 
വിവിധസംസ്്ാനഗവർണർ
മാർ, ലെഫറ്്്നന്്്്ഗവർണർമാർ
എന്്ിവര്മാേിനടത്്ിേവിഡി
ലൊമൊൺഫറൻസിങ്്ിൽസം

സാരി ക്്്കോേി ര്ന്്് അമദ് ്
ഹം.  കഴി ഞ്്ദി വസം പര് ധാനമ
പ്ത്്ി  നമരപന്്് മോദി  മ്ഖയ് മ പ്ത്്ി 
മാ ര്മാേി  വി ഡിലൊ മൊൺഫ
റൻസിങ്നടത്്ിേതിന്രിന്്ാ
ലെോണ് രാഷ്പ ട് രതി ,  ഗവർണ
ർമാലര അഭി സംമോധന ലെ
യത്ത.്
ഉരരാഷ്പട്രതിഎം.ലവങ്്യ്്നാ
േിഡ്വം്വിഡിലൊമൊൺഫറൻ
സിങ്്ിൽരലങ്്ട്ത്്്.
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സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയുതാമതുരസായനം
ഓർമുുശകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികളിവലപഠനലവകലുുുയ
ങുുളമാറനുുുു.
നപുായതുുിനു അനസുരിചുു്
തടിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി ശരീരം
അഴകളുുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

ജഗുാനനറു്ുസുുാബകുൾ
Sqft65രരുയകുു്ു
ഫകരളതുുിൽ

എവിടെയംുഎതുുിചുുു
ടൊടകുുുുനുുു.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ പേജിൽ
േരസ്യം

ചെയ്്ാൻ
രന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅശവുതി:ആവരാഗയുംതുപതുികര
മായിരികുുും.സൽുുകീർുുതുുിയംുസ
ജുുനബഹുമാനയുതയംുസർുുവകാ
രയുവിജയവംുസൗഖയുവംുസമാധാന
വംു ഉടുുാകംു. ശുഭാപതുിവിശവുാ
സംവർധികുുും.
nഭരണി: സനുുാന സൗഖയുമുടുുാ
കംു. വിവാദങുുളിൽുു നിനുുും ഒഴി
ഞുുുമാറംു.ആതുുവിശവുാസംവർധി
കുുും.മംഗളകർുുമങുുളുുകു്ുവനതുതവും
നൽുുകംു.വയുവസുുകളുുപാലികുുാന
സാധികുുും.
nകാർുുതുുിക: സവഹാദരങുുളുു വി
വരാധികളായിതുുീരംു.നകുയവിനകുയ
ങുുളിൽുുനപുതീകുുിചുുവനടുുമുടുുാവുക
യിലുു.ഉപകാരംവചയതുുവകാടുതുു
വർുുവിപരീതമായിതുുീരംു.പകർുുചുു
വയുാധിപിടിവപടംു.
nവരാഹിണി: നിർുുവദുുശങുുളംു ഉപ
വദശങുുളംുനലകുുവാനിടവരംു.സം
ഘവനതുതവുസുുാനം വഹികുുും. ന
യതനനുുുങുുളുു ഫലവതുുാകംു. സ
ദചുിനുുകളുുവർധികുുും.ഉപരിപഠന
തുുിനുനപുവവശനംലഭികുുും.
nമകയിരം:സജീവസാനുുിദുുുയതുുാ
ൽുു സർുുവകാരയുവിജയമുടുുാകംു.
ആതുുവിശവുാസവംുനപുവർുുതുുനകുു
മതയംു സവുസുുതയംു സമാധാന
വംുകുടുബതുുിൽുുഐശവുരയുവംുഭാ
രയുാഭർുുതുുുഐകയുതയംുഉടുുാകംു.
nതിരുവാതിര:വയുവസുുകളുുപാലി
കുുാന കഠിനനപുയതനും വവടുുിവ
രംു.ആതുുവിശവുാസംകുറയംു.ദുര
യാനതുമാറുുിവവകുുും.ആരാധനാല

യദർുുശനതുുാൽുുആശവുാസംവതാ
നുുും.
nപുണർുുതം: സനുുിസംഭാഷണം,
ചർുുചുുകളുു,വയുവഹാരംതുടങുുിയവ
യിൽുുവിജയികുുും.സഹപാഠികവളാ
വടാപുുംഉലുുാസയാനതുപുറവപുുടംു.സ
നുുാനസംരകുുണതുുാൽുു ആശവുാ
സംവതാനുുും.
nപുയം:ഗുഹനിർുുമാണംഏവറകുുു
വറ പുർുുതുുിയാകംു. ആസുനതുണ
ങുുളിൽുു അനുുിമവിജയമുടുുാകംു.
കുടംുബസവമതംപുണയുതീർുുഥഉലുുാ
സയാനതുപുറവപുുടംു.ഗുവഹാപകര
ണങുുളുുമാറുുിവാങുുും.
nആയിലയും: സവുനുും ആശയവംു
അനയുരുവടപണവംുസമനവുയിപുുിചുു
പദുുതികളുുകുു്അനുുിമരുപംതയാ
റാകംു. മുനുുവകാപം നിയനനുുുികുു
ണം. രകുുസമർുുദുും വർധികുുും. ഭ
കുുുയവിഷബാധവയൽുുകുുാവത സു
കുുികുുണം.
nമകം:വിജുുാനനപുദമായചർുുചുുക
ളിൽുുപവങുുടുകുുും.അവസരങുുളുുപ
രമാവധി നപുവയാജനവപുുടുതുുുവാ
നുുസാധികുുും.ഗുവഹാപകരണങുു
ളുുമാറുുിവാങുുും.സാമുുതുുികസുുി
തിവമചുുവപുുടംു.
nപുരം: കർുുതുുവയുവബാധം വർധി
കുുും.ആതുുവിശവുാസവംുആനഗുഹ
സാഫലയുവംു ഉടുുാകംു. ജനുുനാടുുി
വലകു്ുവപാകാനുുഅവധിലഭികുുും.
മാതാപിതാകുുളുവടആവശയുങുുളുു
സാധിപുുികുുും.
nഉനതും:ദഃുഖസമ്രണകളുുവനുുുവച

രംു.അപുർുുണമായവാകുുുകളുുഅ
ബദുുങുുളുുകുുുവഴിവയാരുകുുും.ആ
ർുുഭാടങുുളുുകു്ുനിയനനുുുണംഏർുുവപുു
ടുതുുും.യാനതുാവകുുശംവർധികുുും.
nഅതുും: ആശയങുുളുു നപുാവ
ർുുതുുികമാകംു.നഗുാമനപുവദശവതുുകു്ു
ഉവദുയാഗമാറുുമുടുുാകംു. വിമർുുശന
ങുുളുുകുുുവിവധയനാകംു.വിശവുാസ
വഞുുനയിൽുുഅകവപുുടരുത.ുഭരണ
സംവിധാനതുുിവലനകുമവകുുടുകളുു
പരിഹരികുുും. 
nചിനതു:സമുുാനപദുുതികളിൽുുവി
ജയികുുും.ആദുുുയാതുുികആതുുീയ
നപുഭാഷണങുുളുുവകളുുകുുുവാനിടവ
രംു. സനുുാനസംരകുുണതുുാൽുു
ആശവുാസമുടുുാകംു.വസവനസാമ
ർുുഥയുതുുാൽുു ആനഗുഹ സാഫലയുമു
ടുുാകംു.
nവചാതി: ദമുുതികളുവട ആനഗുഹ
ങുുളുുപരിഗണികുുവപുുടംു.വിമർുുശ
നങുുളിൽുുനിനുുുംകുറുുവിമുകുുനാ
കംു.പുതിയവതാഴിലിവുുുആവശയു
തുുിനായിദുരയാനതുപുറവപുുടംു.ജാ
മയുംനിൽുുകുുരുത.ു
nവിശാഖം:ഇടവപടുനുുകാരയുങുുളി
ൽുുഫലനപുാപതുിയുടുുാകംു.നിർുുവദുു
ശങുുളുു സവുീകരിചുു് ഊഹകുുചുുവട
തുുിൽുുപണംമുടകുുും.സുനപുധാന

മായകാരയുങുുളുുതീരുമാനതുുിവല
തുുും.
nഅനിഴം: അധികാരപരിധി വർ
ധികുുും.വയുായാമവംു നപുാണായാമ
വംുവർധികുുും.കഴിവിവുുുപരമാവ
ധി നപുവയാജനവപുുടുതുുും. അവയു
കുുമായപണമിടാപാടിൽുുനിനുുും
പിനുുാറംു.
nതുവകുുടുു: നപുവുതുുിയിൽുു നിഷക്
ർുുഷവർധികുുും.ഔവദുയാഗികഅനി
ശുുിതാവസുുതരണംവചയംു.വയുവ
സുുകളുു പാലികുുും. പഠിചുു വിദയുാ
ഭയുാസുുാപനതുുിൽുു വപാകുവാനിട
വരംു.
nമുലം:നിസാരകാരയുങുുളുുകു്ുകുടു
തൽുുനപുയതനുംവവടുുിവരംു.ശുഭക
ർുുമങുുളിൽുു നിനുുും പിനുുാറുകയാ
ണുനലുുത.ുജാമയുംനിൽുുകുുുക,ചുമ
തലകളുുഅനയുവരഏലപുികുുുക,പ
ണംകടംവകാടുകുുുകതുടങുുിയവ
അരുത.ു
nപുരാടം:സവുപനുസാകുുാൽുുകുുാര
മുടുുാകംു.അവഗണികുുവപുുടുുവിഷ
യങുുളുു പരിഗണികുുവപുുടംു. ജന
സവുാധീനംവർധികുുും.സാമുുതുുി
കവരുമാനം വർധികുുും. വയുവസുു
കളുുപാലികുുും
nഉനതുാടം: ആവരാടംു കലഹതുുിനു
വപാകരുത.ു നപുവർുുതുുനകുുമതയംു
ആതുുവിശവുാസവംുവർധികുുും.സുഖ
ദഃുഖങുുളുുഒരുവപാവലസവുീകരികുുും.
പുതിയകരാറുവജാലിഏവറുുടുകുുും.
nതിരുവവാണം:ദുരയാനതുവവടുുിവ
രംു.പരാജയവതുുഅതിജീവികുുും.

വയുവസുുകളുുകുുതീതമായി നപുവ
ർുുതുുികുുും.കുടംുബതുുിൽുുസവുസുു
തയംുസമാധാനവംുദാമുുതയുഐ
കയുതയംുഉടുുാകംു.
nഅവിടുും:ഗുവഹാപകരണങുുളുുമാ
റുുിവാങുുുവാനുുഅവസരമുടുുാകംു.
ബനുുുകുുളുുവിരുനുുുവരംു.ഭുമിനകു
യവിനകുയങുുളിൽുു പണം മുടകുുും.
സുഖഭകുുണവംുസുഖസുഷുപതുി
യംുസവുസുുതയംുസമാധാനവംുഉ
ടുുാകംു.
nചതയം:സവുതുുുഭാഗംവവകുുുനുു
തിൽുുസർുുവർുുകുുുംതുപതുിയായനി
ലപാടുസവുീകരികുുും.പുതിയഉവദുയാ
ഗതുുിൽുുനപുവവശികുുാനയാനതുപുറ
വപുുടംു.കഠിനനപുയതനുങുുളുുകു്ുസവു
ലപുംഫലമുടുുാകംു.
nപുവരാരുടുുാതി: സവുയംഭരണാധി
കാരംലഭികുുും.വമലധികാരിയുവട
നപുതിനിധിയായിനപുവർുുതുുികുുും.ച
ർുുചുുകളുുവിജയികുുും.പദുുതിയുവട
അനുുിമരുപംതയാറാകംു.മംഗളക
ർുുമങുുളിൽുുപവങുുടുകുുും.
nഉനതുടുുാതി: സവഹാദരസഹായഗു
ണമുടുുാകംു.അനാവശയുചിനുുകളുു
ഉവപകുുികുുണം. വാഹന ഉപവയാ
ഗം നിയനനുുുികുുണം. ഓർുുമശകുുി
കുറയംു.ഗുവഹാപകരണങുുളുു മാ
റുുിവാങുുും.
nവരവതി: നപുതികുലസാഹചരയുങുു
വളതരണംവചയംു,ഭാവനകളുുയാ
ഥാർുുഥയുമാകംു. സാമുുതുുിക സുര
കുുയകുുു്മുനുുതുകുുംനൽുുകംു.സു
വയുകുുമായനിലപാടുസവുീകരികുുും.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്രഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

വിഷുദിനം
ജരുാർുുതുുനാദിനമായി
ആചരികുുാൻുു
എസഎ്ൻുുഡിരിഫോഗം
വൊലുും:വൊവിഡു19വുുുപ
ശുുാതുുലതുുിൽുുഈമാസം14
വിഷുദിനംഎസഎ്നുുഡിപി
വോഗംനപുാർുുഥനാദിനമായി
ആചരികുുും.എലുുാവീടുകളി
ലംുഅനുുുരാവിവല7നംു8
നംുഇടയകുു്ുഅലങുുരിചുുഗുരു
വദവചിനതുങുുളുുകുുുമുനുുിൽുു5
തിരിയിടുുനിലവിളകു്ുവൊളു
തുുികുടംുബാംഗങുുളുുഒനുുിചുുി
രുനുുുനപുാർുുഥികുുണവമനുുു
വോഗംജനറൽുുവസനകുടുുറിവവ
ളുുാപുുളുുിനവടശനുുഅറിയിചുുു.
ഗുരുസമ്രണ,ഗുരുഷഡഗും,ഗു
രുസത്വം,ഭനദുകാളയുഷുുകം,ലദ
വദശകം,ഗദയുനപുാർുുഥനഎനുുി
വയാണുവൊവലുുടുുത.ു

സംസുുാനതലബാകകുുഴസു്
കമുുിറുുിവാദംളതറു്ു:ളബഫി
വൊചുുി:സാമുഹയുവകുുമപദുു
തികളുവടവിതരണതുുിനുജീ
വനകുുാവരബാങു്ുശാഖകളിൽ
വിളിചുുുവരുതുുിവയനുു സം
സുുാനതലബാവങുുഴസു്കമുുി
റുുി(എസഎ്ൽആർസി)യുവട
വാദം വതറുുാവണനുു് ബാങുു്
എംവലുുയീസ് വഫഡവറഷന
ഓഫുഇനുുുയ(വബഫി).വൊവി
ഡുനപുതിവോധവുമായിബനുു
വപുുടുുും വകുുമ പദുുതികളുവട
വിതരണതുുിനംു ശാഖകളു
വട നപുവർതുുനസമയംനിയ
നനുുുിചുുിടുുുടുു്.ഒരുശാഖയിലംു
ജീവനകുുാരുവട കുറവു കാര
ണം വപനഷവോ സാമുഹയു
വകുുമ പദുുതികളുവട വിതര
ണവോതടസുുവപുുടുുിടുുിലുു.ബാങുു്
ശാഖകളിവലകുു് ആളുകവള
വിളിചുുുവരുതുുിവയനുുുംവോ
ലീസ്തടവഞുുനുുുമുളുുനപുചാ
രണംവയുാജമാവണനുുും വബ
ഫിസംസുുാനനപുസിഡുു്ുടി.
നവരനദുുുനജനറൽവസനകു ടുുറി
എസ.്എസ.്അനിൽഎനുുിവ
ർഅറിയിചുുു.
എസബ്ിഐ, ബാങുു് ഓഫു
ബവോഡ,സിടുുിവകുുറു്ുബാങു്ു
എനുുിങുുവനയുളുു ചിലബാ
ങുുുകളനുറുശതമാനംജീവ
നകുുാവോടംു ഹാജരാകാന
നിർവദശിചുുിടുുുടുു്.എസഎ്ൽ
ആർസിചുമതലയുളുുകനറാ

ബാങുുിനുവൊഴിവുകുടുകണുുു
ർറീജ ണൽഓഫിസിൽനുറു
ശതമാനം ജീവനകുുാവോടംു
ഹാജരാകാനനിർവദശംനൽ
കി.കാസർവൊടുജിലുുയിൽഏ
റുുവുമധികം വൊവോണ ബാ
ധിതരുളുുഉദുമപഞുുായതുുി
വലശാഖകളിലുളപുുവടഎലുുാ
ജീവനകുുാരംു ഹാജരാകണ
വമനുുാണുഈബാങുുുകളനി
ർവദുുശിചുുത.ു വാർഷിക കണ
വകുുടുപുുിനംുവമഗാലയനതുുി
നുമാണു ചില ബാങുുധികാരി
കളജീവനകുുാവോടുഹാജരാ
കാനപറഞുുത.ുവയുാഴാഴചുല
യനവുമായി ബനുുവപുുടുു് ഇ
നുുുയനബാങുുിവുുുപലശാഖക
ളുവടയംുനപു വർതുുനംഉചുുകു്ു
വശഷമാണുആരംഭിചുുത.ു
ശാഖകളിവലദിവസകുുുലി
കുുാർകുു് വോലികുു് ഹാജരാ
കുനുുതിനുതിരിചുുറിയൽവരഖ
വോപാവോനൽകുനുുതിനു
എസഎ്ൽആർസി ചുമതല
യുളുുകനറാബാങുുുളപുുവടത
യാറായിടുുിലുു.അവരുവടകുലി
യംു പല ബാങുുുകളംു ഇനി
യംുനൽ കിയിടുുിലുു.ദിവസകുുു
ലികുുാർകുു്ഹാജരാകാനാകാ
തുുതിനാൽപലശാഖകളിലംു
ശുചീകരണം വവടുു രീതിയി
ൽനടകുുുനുുിവലുുനുുുംഭാരവാ
ഹികളആവോപിചുുു.

ഇനികോളടൻഷൻ;വിവിധപരിപാടികളുമായി
സാംസ്കാരികവകുപു്ു
തിരുവനനുുപുരം:വൊവിഡു19വയുാ
പനവതുുതുടർനുു്വീടുകളിലംുആ
ശുപനതുികളിലംു നിരീകുുണതുുിൽ
കഴിയുനുുവരുവടമാനസികപിരിമു
റുകുുവംുസംഘർഷവംു ഒഴിവാകുുാ
നവയുതയുസത്ങുുളായപരിപാടികളു
മായിസാംസ്കാരികവകുപു്ു.ഇതിലു
വടഅവവരമാനസികഉലുുാസവുതു
വടകഴിയാനകഴിയാനവനുപരിപുുികുുു
വമനു്ുഅധികൃതർ.

ഭാരതുഭവൻ
സാംസ്കാരിക വകുപുുിവുുു സാം
സ്കാരിക വിനിമയ സുുാപനമായ
ഭാരതുഭവനവിവിധസാംസ്കാരിക
മതുുരങുുള ഏർവപുുടുതുുിയിടുുുടുു്.
റിയാലിറുുിവടലിഫിലിംവമകുുിങ,ുലമ
ബുകുു്,തിവയറുുർ,ഒനുുുപാടാവോ,ഡ
ബസുമ്ാഷ,്കവിത,കഥ,രുചികുുുടുു്,
ചിനതുശിൽപ ലകവവലകള, മുതുു
ശുുികുുഥ,പുവുതുടുും,വപറുു്സ്എനുുീ
വിഷയങുുളിലുളുുരടു്ുമുതൽമുനു്ു
മിനുടുു്വവരയുളുുസുഷുുികളതയുുാ
റാകുുിഅയകുുാം.ഏനപുിൽ20നുളുുി
ൽ bharathbhavankerala@gmail.com
എനുുവമയിൽഐഡിയിവലകുു്അ
യകുുണം.

സാഹിതയുഅകുുാദമി
വകരളസാഹിതയുഅകുുാദമിവിപു
ലമായവായനയകുു്ുസൗകരയുങുുളഒ
രുകുുിയിടുുുടുു്.അകുുാദമിയുവടവവ
ബലുസറുുിവല (
www.keralasahityaakademi.org)ഓൺ
ലലന ലലനബുറിയിലുവട ഉളുുുർ,
ആശാന, വളുുവുതുള, ചങുുമുുുഴ
എനുുിവരുവടഎലുുാകുതികളംുവാ
യികുുാം. മലയാളതുുിവല നപുശസത്
രായ200സാഹിതയുനപുതിഭകളുവടചി
നതുങുുള,ലകയകുുരം,അവരുവടശ
ബുും,വചറുജീവചരിനതുകുുുറിപു്ുഎനുുി
വചിനതുശാലഎനുുവിഭാഗതുുിൽസ
മാഹരിചുുിടുുുടു്ു.വക രളസാഹിതയുഅ
കുുാദമിയുവടഎലുുാനപുസിദുുീകരണ
ങുുളംു വവബലുസറിൽ ലഭയുമാണ.ു
അകുുാദമിയുവടയുടയുുബുചാനലിൽ
സചുുിദാനദുുന,സകുുറിയ,സുനിൽ
പി. ഇളയിടം,എം.എന.കാരവശുുരി,
വക.ഇ.എന,ബി.രാജീവനതുടങുുിയ
വരുവട നപുഭാഷണങുുളംു അപുവോ
ഡുവചയതുിടുുുടു്ു.

ഭാഷാഇൻസുുുുിറുുുയുടു്ു
വകരളഭാഷാഇനസുുുുിറുുുയുടുു് നപുസി
ദുുീകരിചുുലവജുുാനികപുസത്ക

ങുുള തിരുവനനുുപുരം ജിലുുയിൽ
ആവശയുകുുാർകു്ുവനരിടു്ുഎതുുിചു്ുന
ൽകംു.
http://www.keralabhashainstitute.org/
എനുുവവബലുസറുുിൽകാറുുവോഗുപ
രിവോധിചുു് പുസത്കങുുള വാ
ടസുആ്പുുിവോവോൺമുവഖനവോ
ആവശയുവപുുടാം. വോൺ
9446587722, 9447972346,
9746980982.

മലയാളംമിഷൻ
വോകവതുുങുുുമുളുുമലയാളികള

കുുുംമലയാളംഭാഷാപഠനതുുിൽഏ
ർവപുുടുുിരികുുുനുുകുടുുികളകുുുമായിമ
ലയാളംമിഷനലവവിധയുമാർനുുപ
രിപാടികളംു മതുുരങുുളംുസംഘടി
പുുിചുുിടുുുടു്ു.കുടുുികളകു്ുവീടുുിവലകളി
കളമലയാളംമിഷവുുുവഫസബ്ുകുു്
വപജിലുവടവോകതുുിനുമുനുുിൽഅ
വതരിപുുികുുാം. "കളികുുാം വായി
കുുാം,സമുുാനംവനടാം'എനുുസാഹി
തയുമതുുരതുുിൽകുടുുികളകുു്പവങുു
ടുകുുാം.അവൊവോപുും"വീടുുിവലപാടു്ു,
നാടുുിവലകുടു്ു'എനുുഅനുുാകുുരിച
ലഞുുാണുമവറുുനുു്.ഇഷുുമുളുുനാലു
വരിസിനിമാപാടു്ുപാടിനാടുുിവലഏ
വതങുുിലംുകുടുുിവയചലഞുു്വചയുുാം.
ആപാടുുിവലഒരുവാകുു്വരുനുുപാടുുാ
യിരികുുണംചലഞുുിൽപവങുുടുകുുു
നുുകുടുുിതുടർനു്ുപാവടടുുത.ുആകു
ടുുികുു് വകരളതുുിനുപുറതുുുളുു വവ
വോരുകുടുുിയുമായിചലഞു്ുതുടരാം.
ഇവമലയാളംമിഷവുുുവഫസബ്ുകു്ു
വപജിൽവോസുു്ുുവചയുുും.വതരവുഞു
ടുതുുവീഡിവോകളകു്ുസമുുാനംന
ൽകംു. മികചുുവമലയാളംമിഷവുുുവറ
ഡിവോ മലയാളതുുിലംു യുടയുുബി
ലംുസംവനുപഷണംവചയുുും.ഏനപുിൽ

14നുഈചലഞു്ുഅവസാനികുുും.മ
ലയാളംമിഷവുുുവിവിധചാപറുുുറുക
ളമുവഖനവൊവോണവഹൽപുഡ
സ്കുകളംു വറഡിവോ മലയാളം മു
വഖനവിവിധമതുുരങുുളംുനടതുുിവ
രുനുുുടു്ു.

മാപുുിളകലാഅകുുാദമി
വോയിനകുടുുിലവദയുർമാപുുിളക
ലാ അകുുാദമി മാപുുിളപുുാടുു് മതുുരം
സംഘടിപുുികുുും.പാടുനുുവർകുുുംപാ
ടുു് എഴുതുനുുവർകുുും പവങുുടുകുുാം.
നാലു വിഭാഗങുുളിലായാണു മതുുര

ങുുളസംഘടിപുുികുുുക.12വയസുുുവ 
വരബാലയും,19വവരകൗമാരം,35വ
വരയൗവനം,36മുതൽവോതുവിഭാ
ഗംഎനുുിങുുവനയാണുവിഭാഗങുുള.
മാപുുിളപുുാടു്ുരംഗവതുുനപുമുഖർവിധി
നിർണയികുുും.പാടുുുകാർരണുുുപാ
ടുുുകളവോലബലിൽപകർതുുിജന
നതിയതിവതളിയികുുുനുുവരഖയുവട
ഇവമജുസഹിതം9207173451എനുു
വാടുു്സ് ആപുു് നമുുറിവലകുു് അയ
കുുാം.അവസാന തിയുുതിഏനപുിൽ
10.കുടുതൽവിവരങുുളവോയിനകു
ടുുിലവദയുർമാപുുിളകലാഅകുുാദമി
യുവടയുടയുുബുചാനലിലുവടമനസുുി
ലാകുുാം.ലവദയുർമവോതുുവങുുളു
വടഭാഗമായിസംഘടിപുുികുുവപുുടുുമാ
പുുിളപുുാടു്ുറിയാലിറുുിവോ,മാപുുിളകല
കളുവടഅവതരണം,ലവദയുർസമ്ാ
രകനപുഭാഷണംഎനുുിവയുവടവീഡി
വോസാംസ്കാരികമനനുുുിയുവടവവ
ബലുസറുുിലംുലഭികുുും.

ഫോകുഫോർഅകുുാദമി
വകരളതുുിവല നാടന കലാ വി
ജുുാനവതുുമുനനിർതുുി ഒരുയു

ടയുുബു ചാനൽ വകരള വോകുവോർ
അകുുാദമിആരംഭികുുും.നാടനകല
കവളകുുുറിചു്ുനപുമുഖരുവടനപുഭാഷണ
ങുുള ഈ ചാനലിലുവട ആസവുദി
കുുാം.രവികുമാർ,സി.വജ.കുടുുപുുന,
കീവചുുരിരാഘവന,ഗീതകാവാലം,
ലവ.വി.കണുുനതുടങുുിയവർപവങുു
ടുകുുും.കുടുുികളകുുായിനാടനപാടുു്
സിംഗിളറിയാലിറുുിവോഓൺലല
നിൽസംഘടിപുുികുുും.100നാടനക
ലകവളകുുുറിചുുുളുുലഘുവിവരണനഗു
നുുംഅകുുാദമിതയാറാകുുും.വൊറുും
പാടുുുകളവശഖരിചുു്ഓൺലലനിൽ
ലഭയുമാകുുും.

വജരുജുബിലിടെഫോഷിപു്ു
വൊവോണവോഗബാധപടരുനുു
തുതടയുനുുതിനുആവശയുമായസാമു
ഹയുഅകലം,വയുകുുിശുചിതവുംഎനുുി
വപാലികുുുനുുതിനുളുുസവദുുശംജ
നങുുളിവലതുുികുുാന സർഗാതുുക
ആവിഷ്കാരങുുളവനജുജുബിലിവഫ
വോഷിപുു്കലാകാരനുുാ ർസംസുുാന
വതുുമുുാടംുനടതുുുനുുുടുു്.വലുുകുു്
പഞുുായതുുുകള,നഗരസഭകളഎ
നുുിവയുവടഅടിസുുാനതുുിൽനിർ
ണയിചുുിടുുുളുു 173കുുസുുുുറുകളിലായി
വിനയുസികുുവപുുടുു1000കലാകാരനുുാ
ർകുുസുുുുർഅടിസുുാനതുുിൽനപുചാര
ണ പരിപാടികള നടതുുിവരുനുുു.
സംഗീതം,ഏകാംഗനാടകം,ഓടുുന
തുളുുൽ, തിരുവാതിര, മാപുുിളപുുാടുു്,
നാടനപാടു്ു,ചിനതുരചന,ഇനസുുുുവലഷ
നതുടങുുിയകലാരുപങുുളസമുഹ
മാധയുമങുുളവഴിനപുചരിപുുിചു്ുഅവർ
നപുതിവോധംസുഷുുികുുുനുുു.കുടാവത
മാസ്കുകള,സാനിലടുുസർതുടങുുി
യവതയുുാറാകുുിവിതരണംവചയുുുനുു
തിലംുസാംസ്കാരികവകുപുുിവുുുവ
നജുജുബിലിവഫവോഷിപുു്കലാകാര
നുുാർവയുാപുതരാണ.ു

സാംസക്ാരികവകുപു്ു
സാംസ്കാരികവകുപു്ുസംഘടിപുുി
ചുുവിവിധവിവിധപരിപാടികളജന
ങുുളകു്ുലഭയുമാകാനസാംസ്കാരിക
വകുപുു് മനനുുുിയുവട വഫയസുബ്ുകുു്
വപജിലുവടപുനഃസംവനുപഷണംവച
യുുും.2016മുതൽജനകീയമായിനട
തുുിയസിനിമാഅവാർഡുകള,ചല
ചുുിനതുവമളകള,സാംസ്കാരികവിനി
മയപരിപാടികളതുടങുുിയവയുവട
വിഡിവോകളതുടങുുിയവഇതിൽ
ഉളവപുുടുവമനുുുസാംസക്ാരികവകു
പു്ുമനനുുുിഎ.വക.ബാലന.

എംഎസഎ്ംഇകളുടെ
മുനുുുമാസവാെക
ഒഴിവാകുുി
തിരുവനനുുപുരം:വൊവിഡു19
നപുതിവോധതുുിവുുുഭാഗമായ
വോകു്ുഡൗണിൽുുനപുവർുുതുുനം
മുടങുുിയസുകു്ുമവചറുകിടഇട
തുുരംസംരംഭങുുളുു(എംഎ
സഎ്ംഇ)മുനുുുമാസവതുുവാട
കഅടയുവകുുടുു.വയുവസായവ
കുപു്ുഇറകുുിയഉതുുരവുനപുകാ
രംമാർുുചു്ു,ഏനപുിൽുു,വമയുമാസ
ങുുളിവലവാടകയാണുഒഴിവാ
കുുിയത.ുസർുുകുുാർുു,അർുുദുുസ
ർുുകുുാർുു,വോതുവമഖലസുുാപന
ങുുളുു,തവദുുശസുുാപനങുുളുുഎ
നുുിവരുവടവകടുുിടങുുളിലംുഭുമി
യിലംുനപുവർുുതുുികുുുനുുഎംഎ
സഎ്ംഇകളുുകുുാണുഇളവ.ുവക
രളതുുിവലവയുവസായസുുാപന
ങുുളിൽുു70ശതമാനവതുുളം
എംഎസഎ്ംഇവിഭാഗതുുിൽുു
വപടുനുുതാണ.ുവോകു്ുഡൗൺുു
വനുുവൊവടഇവിടങുുളിൽുുഉ
ൽുുപുുാദനവംുവിൽുുപുുനയംുനില
ചുുു.ഓർുുഡറുകളുുവലിയവൊതി
ൽുുറദുുായി.ഇവൊവട,പലസുുാപ
നങുുളംുനപുതിസനുുിയിലായി.
ഈസാഹചരയുതുുിലാണുമുനുുു
മാസവാടകഒഴിവാകുുാനുുവയുവ
സായവകുപു്ുതീരുമാനിചുുത.ു

ഓൺലലൻകകോതുുവതുുിനുളോടിയിേങുുി
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
വൊചുുി: കവോതുുവലശലികളകുു് പു
തുുനമുഖംനൽകിയവൊചുുിനസർവക
ലാശാലഎസഎ്ഫുഐയുണിറുു്കമുുിറുുി
സംഘടിപുുിചുുഓൺലലനകവോതുുവം
വൊടിയിറങുുി.കഴിഞുുമുനുു്ദിവസങുു
ളിലായിനടനുുകവോതുുവതുുിൽവിവിധ
ജി ലുുകളിൽ നിനുുും സവുനുും വീടുകളിൽ
കവുാറലുുുനിൽകഴിഞുുുവൊണുുുതവനുു
716വിദയുാർഥികളാണു42ഇനങുുളിലായി
പവങുുടുതുുത.ു
സമുഹമാധയുമങുുവളയംുവിവിധഡിജി
റുുൽ സാധയുതകവളയംു പരാമാവധി ഉപ
വോഗവപുുടുതുുിവുകുടുു് നടതുുിയഈ 

സർവോതുുവംസവങുുതികവോകതുുിനുഒ
രുപുതിയഅനുഭവംതവനുുയായിരുനുുു.
അവസാനദിവസമായിരുനുുഇനുുവലനകുാ
ഫറുു്ുവമയകുുുിങ,ുഫാനസിനഡുസു്ുുു,നാവോടി
നുതുും,ഹിദുുികഥാരചന,കവിതാരചന,
ഉപനയുാസരചന,എലകയുുഷന,വറസിവറുു
ഷന,ഇനസന്ടുുവമുുുൽവപർകയുുഷനഈ
വസുുുുൺ,ഇനസന്ടുുവമുുുൽവോൺവപർ
കയുുഷനവിു്ുുഈവസുുുുൺ,ഇനസന്ടുുവമുുു
ൽവോൺവപർകയുുഷനസന്ടുിങുഈവസുുുു
ൺ,വോവോആകറുു്ു,മിമിനകുിഎനുുീഇന
ങുുളാണുനടനുുത.ു
വൊവോണനപുതിവോധതുുിനുവവടുുവി
ധംനപുാധാനയുംവൊടുകുുുനുുതിവുുുഭാഗമാ

യിവിവിധരചനാമതുുരങുുളുവടവിഷയ
ങുുളിൽ"Break The Chain' എനുുവിഷയംഉ
ളവപുുടുതുുിയിരുനുുു.വിവിധജിലുുകളിൽ
നിനുുായി23 വപരാണു"കവുാറലുുുന'നിയ
നനുുുിചുുിരുനുുത.ുതിരകുുിടുുജീവിതതുുിവുുു
ആവർതുുനവിരസതകളകു്ുതാൽകുുാലി
കവിരാമിടുുകവുാറലുുുനദിനങുുളിൽതങുു
ളുവടകലാമികവുനപുദർശിപുുികുുാനായിഒ
രുകുുിയ ഈ ഓൺലലന കവോതുുവ
തുുിനുവകരളതുുിനകതുുുംപുറതുുുംനി
നുുായി നലുു സവുീകാരയുതയാണു ലഭിചുുത.ു
സാവങുുതികതയകുുു് സർഗാതുുകതയുവട
നിറംപകർനുുഈ ഓൺലലനകവോ
തുുവതുുിനുഇനുുവലപരയുസവസാനമായി.

ളോവിഡ:ുപപുകതുയകപരിഗണന
കവണുുവർകുുായിളഹൽപുളഡസ്കു്ു
തിരുവനനുുപുരം:ത
വദുുശ സവുയംഭരണ
സുുാപനങുുളിൽ നപു
വതുയകപരിഗണനന
ൽവകടുുവരുവടസുര
കുുയകുുുും കരുതലി
നുമായി വഹൽപു
വഡസ്കുു് സുുാപി
കുുും. വൊവിഡു
19വുുു സാഹചരയു
തുുിൽതവദുുശസുുാപനങുുള
സവുീകരിവകു ുടുു നടപടികള
സംബനുുിചു്ുസർകുുാർഉതുുര
വായി.
വകുുമകാരയുസുുുുാുുുിങുകമുുി
റുുി വചയർവപഴുസണായിരി
കുുും വഹൽപു വഡസ്കുുിവുുു
ചുമതല.മറുുുചുമതലകുുാവരഭ
രണസമിതി തീരുമാനിചു്ു ഉള
വപുുടുതുുും.ഘടകസുുാപനങുു
ളിവലഉവദുയാഗസുുർകുുുംതവദുു
ശസവുയംഭരണസുുാപനതുുി
വലഉവദുയാഗസുുർകുുുംവഡസ്
കുുിവുുുനടതുുിപു്ുസംബനുുിചുു
ഉതുുരവാദിതുുങുുളനൽകംു.
തുടകുുതുുിൽഓഫീസ്സമയ
തുുുംആവശയുവമങുുിൽഅധിക
സമയവംുനപുവർതുുികുുുനുുരീ
തിയിലാവംുഒരുകുുുക.വഡസ്
കുുിൽ 24 മണികുുുറംു നപുവർ
തുുികുുുനുുവാടുസാപുുുളുുരടു്ു
വോൺനമുുറുകളുടുുാവംു.
വഹൽപു വഡസ്കു്ു നപുവർ
തുുനതുുിവുുു ഫീൽഡതുല ഉ
തുുരവാദിതുുംവാർഡതുലസ
മിതികളകുുാണ.ു വാർഡിവല
അയൽകുുുടുുങുുള, സനുുദുു
സംഘടനകള,സനുുദുുനരുുപുുു
കളഎനുുിവയിലുവടഏവൊ
പിപുുികുുും.ഓവോവാർഡതുല
സമി തിയിലംുഒരുവസൽവോ
ൺവൊവിഡുമായിബനുുവപുു
ടുു ആശയവിനിമയതുുിനായി
മാറുുിവയകുുുണവമനു്ുനിർവദുുശി
ചുുിടുുുടു്ു.ജിലുുാകലകറുുുവററു്ു,സം
സുുാനതലവൊവിഡുവാർറംു
എനുുിവയകുുുുപുറവമനപുാഥമി
കാവോഗയുവകനദുുും,ആവോഗയുവ
കുപു്ു, വോലീസ,് കമുുുയുണിറുുി
കിചുുന,ഐസിഡിഎസ,്വറഷ
നവിതരണസംവിധാനം,ആം
ബുലനസ,്മറു്ുഅവശയുസർവീ
സുകളഎനുുിവയുമായംുവഹ
ൽപുവഡസ്കുുിവനബനുുിപുുി
കുുും.
സവിവശഷപരിഗണനആ
വശയുമുളുുവരുവട വീടുകളിൽ
വഹൽപുവഡസ്കു്ുവോൺന
മുുരുകളഒരുസുുിപുുിൽ നപുിു്ുു

വചയതുുവയുകുുമായികാണുനുു
രീതിയിൽപതിപുുികുുണം.വോ
കു്ുഡൗണിവുുുസാഹചരയുതുുി
ൽനപുിു്ുുവചയതുസുുിപു്ുപതിപുുി
കുുുനുുതിനുസാധയുതഇവലുുങുുി
ൽകുടംുബനശുീഅയൽകുുുടുുങുു
ളവഴിവഹൽപു്ുവഡസ്കുുിവുുു
വോൺനമുുരുകളലകമാറി
അവവയുകുുമായിഎഴുതിയക
ടലാസ്ഓവോവീടുുിലംുപതിപുുി
കുുാനനിർവദശംനൽകാം.ഒറുു
യകുു്ുതാമസികുുുനുുവർ,ആനശു
യമിലുുാതുു കിടപുുുവോഗികള,
വീടിലുുാതുുവർ എനുുിവരുവട
ചുമതലസമീപതുുുളുുഒരാളി
വന ഏൽപുുികുുണം. ആവശയു
വമങുുിൽവോൺമുവഖനഈ
വയുകുുിവഹൽപു്ുവഡസ്കുുിൽ
ബനുുവപുുടു്ുവിവരംഅറിയികുു
ണം.
തവദുുശസുുാപനതുുിലംുവാ
ർഡുതലതുുിലംുനൽകുനുുഓ
വോവസവനവംുരജിസുുുുറിൽവര
ഖവപുുടുതുുണം.ഈവിവരങുു
ളഅവവോകനവോഗങുുളിൽ
റിവപുുർടു്ു വചയുുണം. സമുഹ
വയുാപനംതടയുനുുതിനാവശയു
മായഇടവപടലുകള,സുരകുു
യകുുുായുളുു റിവവഴുസ് കവുാറ
ലുുുന,കവുാറലുുുനവസുുു
റുകളിവലകു്ു വോഗലകുുണമു
ളുുവവര മാറുുിപാർപുുികുുൽ, ത
വദുുശ സവുയംഭരണസുുാപനം
വനരിടുുുനൽകുനുുവസവനങുു
ളസവിവശഷപരിഗണനആ
വശയുമുളുുവിഭാഗ ങുുളകു്ുലഭയു
മാകുുുനുുുവവനുുഉറപുുുവരുതുു
ൽ, സംസുുാന സർകുുാർ നപു
ഖയുാപിചുുിടുുുളുുആനുകുലയുങുു
ള അവർകു്ു ലഭയുമാകുനുുതി
നാവശയുമായനടപടിസവുീകരി
കുുൽഎനുുിവവഹൽപുവഡസ്
കുുിലുവടഏവൊപിപുുികുുും. സ
വിവശഷപരിഗണനവവടുുവി
ഭാഗങുുവളകുുുറിചുുും ഇവർകു്ു
ഉറപുുാവകുുടുുസഹായങുുവളപുു
റുുിയംുഇതുസംബനുുിചുുഉതുുര
വിൽഅനുബനുുമായിവയുകുു
മാകുുിയിടുുുടു്ു.

വികലാംഗകോർുുപുുകേഷനു
~20കോടിയുളടഗയുാരനുുുി
തിരുവനനുുപുരം:വദശീയവിക
ലാംഗധനകാരയുവൊർുുപുുവറഷ
വുുുസംസുുാനചാനലലസി
ങുഏജനുുസിയായിനപുവർുുതുുി
കുുുനുുവകരളസംസുുാനവിക
ലാംഗ വകുുമ വൊർുുപുുവറഷനു
വകരളതുുിവലഭിനുുവശഷികുുാ
ർുുകുു് സവുയംവൊഴിൽുു വായപു
നൽുുകുനുുതിനുബാങു്ുഗയുാരുുുി
യായി20വൊടിരുപഅനുവ
ദിചുു് ഉതുുരവായതായി മനനുുുി
വക.വക.ലശലജഅറിയിചുുു.
നിലവിലുടുുായിരുനുുആറു

വൊടിയുവട ഗയുാരുുുി പുതു
കുുുനുുതിനംുഎടുുുവൊടിയുവട
പുതിയ കരാർുു നടപുുിലാകുുു
നുുതിനംു പുതുതായി ആറു
വൊടി രുപഅനുവദികുുുനുു
തിനുമാണു ഉതുുരവിടുുിരികുുു
നുുത.ു ഇതുവഴി നിരവധിപു
തിയഭിനുുവശഷികുുാർുുകുു്സവു
യംവൊഴിൽുു വായപു നൽുുകു
നുുതിനംു അതുവഴി അവരു
വടപുനരധിവാസവംുശാകുുീ
കരണവംു ഉറപുുുവരുതുുുനുു
തിനംുസാധികുുും.

അഡവുകുുറു്ുകുുർകു്ുമാർകു്ു
3000രുപസഹായം
തിരുവനനുുപുരം: വകാടതിക
ളുുഅടചുുതിവനതുടർുുനുു്വരു
മാനം ഇലുുാതായ അഡവുകുുറുു്
കുുർകുു്മാരുവടസുരകുുയകുുുാ
യിഅഡവുകുുറുു്കുുർുുകുു് വകുുമ
നിധിയിൽുുനിനുുുസാമുുതുുി
കസഹായംനൽുുകംു. വകുുമ
നിധിയിൽുുഅംഗങുുളായഎ
ലുുാ അഡവുകുുറുു്സ് കുുർുുകുുുമാ
ർുുകുുും3000രുപവവരആശവുാ
സധനസഹായംനൽുുകംു.ഇ
തിനായി വകുുമനിധിചുുടുുങുുളി
ൽുു15ബി എനുുപുതിയചടുും
വചർുുകുുുനുുതിനുസർുുകുുാർുുവി
ജുുാപനംപുറവപുുടുവിചുുു.

നിലവിൽുുവകുുമനിധിഅം
ഗങുുളുുകുുും ആനശുിതർുുകുുും
വിദയുാഭയുാസതുുിനംുചികിതുു
യകുുുുംധനസഹായംനൽുുകു
നുുു.എനുുാൽുുഅനപുതീകുുിത
മായപകർുുചുുവയുാധിവയാസാം
നകുമികവരാഗങുുവളാകാരണം
വതാഴിൽുുവചയുുാനുുസാധി കുുാ
തുുസാഹചരയുങുുളിൽുുസാമുു
തുുികസഹായതുുിനുഅർുുഹ
തയുടുുായിരുനുുിലുു.അതുപരി
ഹരികുുുനുുതിനാണു വൊവി
ഡുവയുാപനതുുിവുുുപശുുാതുു
ലതുുിൽുു ചടുുങുുളിൽുു പുതിയ
വഭദഗതിവരുതുുിയത.ു

നാളെമുതൽവീണുുും
മഴകു്ുസാധയുത
തിരുവനനുുപുരം:വവനൽചു
ടിൽവവനുുുരുകിയവകരളതുുി
ൽനാവളമുതൽമഴകു്ുസാധയു
തയുവടുുനു്ുകാലാവസുുനിരീ
കുുണവകനദുുും.കഴിഞുുയാഴചു
യംുവകരളതുുിൽവിവിധയിട
ങുുളിൽ മഴ ലഭിചുുിരുനുുു. പി
നുുാവലചുടുവർധികുുുകയംുഉ
ഷണ്തരംഗമുനുുറിയിപു്ുവവര
പുറവപുുടുവികുുുകയംു വച
യതുിരുനുുു.ഇതിനുപിനുുാവല
യാണുആശവുാസമായിവീണുുും
മഴയുവടസാധയുതവതളിയുനുു
ത.ു നാവള തിരുവനനുുപുരം,
വൊലുും,ആലപുുുഴ,പതുുനംതി
ടുു,വൊടുുയം,ഇടുകുുി.തുശുർ,മ
ലപുുുറം,വൊഴിവകുുടുജിലുുകളി
ൽമഴകുു്സാധയുതയുവടുുനുുാ

ണുവിലയിരുതുുൽ.വശഷംഏ
ഴാംതിയതിവവരയംുപരവകുു
മഴകുു് സാധയുതയുടുു്. സം
സുുാനതുു് ഇനുുവല ആലപുുു
ഴ,വൊടുുയം,തുശുർ,പാലകുുാ
ടു,വൊഴിവകുുടുജിലുുകളിൽതാ
പനിലരണുുുമുതൽമുനുുുഡി
നഗുിവവരഉയരുവമനുു്മുനുുറി
യിപു്ുനൽകിയിരുനുുു.ഇനുുവല
ഏറുുവംുഉയർനുുതാപനിലപാ
ലകുുാടു39.0വരഖവപുുടുതുുി.തു
ശുരിവലവവളുുാനികുുര38.6,
വൊടുുയം38.3, പുനലുർ37.2,
ആലപുുുഴ37.1ഡിനഗുിയംുവരഖ
വപുുടുതുുി. ഇനുുു താപനില
സംബനുുിചുു മുനുുറിയിപുുുക
വൊനുുും കാലാവസുുാ നിരീ
കുുണവകനദുുുംനൽകിയിടുുിലുു.
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സി. ളക. രാ നേ ഷ് ക് മാ ര്്
ഫബ്സീലില്്ഫ്ട്റോള്്ഏൈര്്ക്്്ംജീൈിതമാ

ണ്എന്്്ആലങ്്ാരികമായിപറയാറ്ട്്്.ൈയറ്്ിപ്്ി
ഴപ്്ിനായിഫ്ട്റോള്്കളിക്്്ന്്ൈര്്മ്തല്്അൈ
ര്കടആറൈശത്്ിന്ലഹിരിക്ട്്ാനം്ആറോഗയ്
ത്്ിന്കോകക്്യായിഫ്ട്റോള്്കാണ്ന്്ൈരം്
കളിക്്്ന്്ൈര്മ്ട്്്.എന്്ാല്്,തങ്്ള്കടടീംഫ്ട്
റോള്്കളിക്്്റപ്്ള്്ഓറോസ്്ലങ്്ളിലം്തടി
ച്്്ക്ട്ന്്ആയിരക്്ണക്്ിന്ആരാധകര്്ക്്ിടയി
ല്്ഒര്റനരകത്്അന്്ത്്ിനായിവകനീട്്്ന്്ൈ
ര്ട്്്.
അത്റോകലകചറിയകചറിയസാധനങ്്ള്്ൈി

റ്്്അതില്്നിന്്്കിട്്്ന്്ൈര്മാനംകൊട്്്ദിൈസ
കത്്ക്ട്്ിമ്ട്്ിക്്ാന്്പാട്കപട്ന്്ൈര്മ്ട്്്.അ
ത്്രത്്ില്ള്്ആയിരങ്്ളില്്ഒരാകള2014റൊക
കപ്്്കാലഘട്്ത്്ില്്കാണാന്്സാധിച്്്.അറദ്്ഹ
ത്്ിക്്്ൈിറശഷംഇതാ..അൈക്്്റപര്അലക്സ്
റോഫഡ്ിറോഡാസില്്ൈ.ഒര്ൈശത്്്റൊകകപ്്ി
ക്്്ആറൈശംന്രഞ്്്കോങ്്്റ്പ്ള്്അതില്്
ഒര്ജനതയ്കടപകിട്്്ംപദൈിയം്ആര്്ഭാടവ്കമ
ല്്ാംകാണാം.അൈരില്്ഭ്രിഭാഗവം്സമ്ത്്ികല
ൈറരണയ്ൈര്്ഗത്്ിക്്്ഫപ്തിനിധികളാണ.്എന്്ാ
ല്്,ഈലഹരിയ്കടഉന്്ാദത്്ില്്ലയിക്്ാറൊഅ
തിക്്്ആറൈശത്്ില്്മ്ഴ്കാറൊഒന്്്ംസാധി
ക്്ാത്്ൈലികോര്ജനസമ്ഹംഫബ്സീലില്ട്്്.
ഒര്റനരകത്്ആഹാരത്്ിന്മറ്്്ള്്ൈര്കടമ്

ന്്ില്്വകനീറട്്ട്്ിൈര്ന്്ൈര്്.അൈര്കടഫപ്തിനി
ധിയാണ് അലക്സ് റോഫഡ്ിറോ. അൈരം് ഫ്ട്
റോള്്ആറൈശകത്്കനറ്ച്ടടക്്ിപിടിക്്്ന്്
ൈരാണ.്
എന്്ാല്്,ഒര്മത്്രംറനരിട്്്കാണാറൊഗാല

റിയികലആറൈശത്്ികൊപ്്ംത്ള്്ിച്്ാടാറൊഅ
ൈര്്ക്്ാകില്്.കാരണംപലതാണ.്അപരിഷ്ക്ത
കരറന്്പണമില്്ാത്്ൈകരറന്്കോലിക്്്കൈള്
പ്്ില്്ന്്്പറഞ്്്മാറ്്ിനിര്്ത്്്ന്്ൈറോഒകക്്യാ

ണ്അൈര്്.റൊപ്്കബാനബീച്്ില്്റദശീയടീമിക്്്
മത്്രംആറൈശറത്്കടകാണ്ന്്ൈലിയഒര്സ
മ്ഹമ്ട്്്.അൈര്കടഇടയില്്അൈറരറപ്്കലആ
രൈത്്ിലമര്്ന്്്കളികാണാന്്ഈപത്്്ൈയസ്
കാരക്്്യം്ഉള്്ംകൊതിക്്്ന്്്ട്്്.തീര്്ച്്.എ
ന്്ാല്്,ക്ടം്ബത്്ിക്്്അരക്്ിതാൈസ്്യം്പ
ട്്ിണിയം്അതില്്നിന്്്അൈകനഅകറ്്്ന്്്.ഒര്
ൈശത്്്മാറിയിര്ന്്്തക്്്റോലിയിറലര്്കപ്്ട്ന്്
ആപത്്്ൈയസ്കാരകനയാദ്ശ്്ികമായാണ്ക
ണ്്ില്്കപ്്ട്്ത.്
കളിക്്ാഴച്ക്്ാര്കട കാണിക്്ല്കള്്ക്്് ഊ

ര്്ജംപകര്്ന്്്അതില്കടലഭിക്്്ന്്പണംതക്്്
ക്ടം്ബത്്ിന്ഒര്റനരകത്്ആഹാരത്്ിന്പക
രിക്്്ംഎന്്തിരിച്്റിൈാണ്അൈകനഇൈര്കടഇ
ടയികലത്്ിച്്ത്എന്്്മനസിലായി.വകയില്്ൈ
ലികോര്കചട്്യ്ട്്്.നമ്്്കടനാട്്ില്്കാണ്ന്്
കചട്്യല്്.പാതിമ്റിച്്ൈലിയതടിയില്്മ്ഗറത്്
ല്്കകട്്ിയ്ട്്ാക്്ിയഒര്തരംകചട്്.ഫ്ട്റോള്്
ആരാധകര്്ക്്്ആറൈശംപകരാന്്സംഗീറോപക
രണവ്മായി എത്്ിയതാണ് അലക്സ് റോഫഡ്ി
റോ.
റൊപ്്കബാനബീച്്ിക്്്ഒര്ൈശകത്്ൈഴിയിരി

കില്് ഇര്ന്്് മറൊഹരമായി കചട്്കൊട്്്കയാ
ണ്അൈന്്.നിരൈധിറപര്്അൈകനകട്്ിട്്്ംകാ
ണാത്്ഭാൈത്്ില്്റോക്ന്്്.ചിലര്്എന്്ാശബ്്ം
എന്്്എത്്ി റൊക്്്ന്്്. മറ്്്ചിലരാൈകട്്അൈ
ക്്്അട്ത്്ിര്ന്്്അൈക്്്വൈഭൈംമനസിലാ
ക്്്ന്്്.ചിലര്്പണവം്കൊട്ക്്്ന്്്ട്്്.റൊപ്്ക
ബാനയില്്നിന്്റോര്റപ്്ഴം്അൈക്്്നിഷ്ക
ളങ്്മായമ്ഖംമനസില്്നിന്്്മായ്ന്്ില്്.അലക്
സ് റോഫഡ്ിറോ  കൊട്്ിക്ക്റട്്യിരിക്്്കയാ
ണ.്..
റൊപ്്കബാനയില്്നിന്്്മാറക്്ാനയ്കടൈിശാ

ലമായഅന്്രീക്്ത്്ിറലക്്്റോകാം.ഗാലറിയി
റലക്്്റൊക്്ിയാലം്കാണാന്്കഴിയ്ന്്ഒര്ൈ
സത്്തയ്ട്്്.സാധാരണക്്ാര്്ക്്്ംകോലികൈള്

പ്്ില്്ാത്്ൈര്്ക്്്ംകയറിയിരിക്്ാന്്പറ്്്ന്്ഒരിടമ
ല്് മാറക്്ാന റസ്്്്ഡിയം. മറ്്് റസ്്്്ഡിയങ്്ളിലം്
സ്്ിതിൈയ്തയ്സത്മല്്.സങ്്രൈംശീയതയക്്്്റപര്
റകട്്സ്്ലമാണ് ഫബ്സീല്്.സമഭാൈനറോകടയാ

ണ്എല്്ാൈരം് പരസപ്രംകാണ്ന്്ത്എക്ന്
കക്്പറയ്റപ്്ഴം്ൈംശീയമായറൈര്്തിരിവ്ഇൈി
കടകാണാനാകം്.
കപകലയം് ദിദയം് ജര്്സീറ്ഞ്യം് കോണാ

ള്്ഡീറഞ്്യം്എന്്ിന്കനയമ്റ്മാകക്്കടന്്്
ൈന്്ത്ആഫര്ിക്്ന്്ൈംശജര്കടഇടയില്്നിന്്ാ
ണ്എന്്ിരികക്്കളികാണ്ന്്ൈര്കടഇടയില്്ക
റ്ത്്മ്ത്്്കള്്ക്്് ൈലിയസ്്ാനമില്്. ഇടത്പ
ക്്,പ്റോഗമനപാര്്ട്്ികള്്നിരൈധിതൈണഭരി
ച്്ിട്്്ള്്ഒരിടമാണ്ഫബ്സീകലന്്്ഓര്്ക്്ണം.ഇറപ്്
ള്്ഭരിക്്്ന്്തം്അൈര്്തകന്.്
എന്്ാല്്,ൈംശ,ൈര്്ഗറൈര്്തിരിവ്കള്്ഇൈികട

ഇറപ്്ഴം്ത്ടര്ന്്്.ആ്്്ിററസിസംറൊകകപ്്്
എന്്ാണ്ഈറൊകകപ്്ികനഫബ്സീല്്ഫപ്സിഡ്്്്
ദില്്മറ്സഫം്രിരഫപ്സിഡ്്്്കസപ്ബ്്ാറ്്റം്
ൈിറശഷിപ്്ിച്്ത.്എന്്ാല്്,ഫബ്സീലില്്ത്്കന്്അ
ത്ട്്്എന്്്ൈയ്ക്്മാക്ന്്കാഴച്കളാണ്ഇൈ
കോകക്.്ൈംശീയഅധിറക്്പആറോപണങ്്ളം്
കളിക്്ാര്്കക്്തിറരയം്കാണികള്്കക്്തിറരയം്
ഉട്്ായിക്്ഴിഞ്്്.
ൈലിയതരത്്ില്ള്്കാമ്്യിന്കള്്രിരനട

ത്്്ന്്്കട്്ങ്്ിലം്അൈകോന്്്ംജനങ്്ളിറലക്്്
പ്ര്്ണമായഅര്്ധത്്ില്്എത്്്ന്്ില്്എന്്്റൈ
ണംമനസിലാക്്ാന്്.ഫബ്സീലില്്കോലികറ്ത്്
ൈര്്ഇറപ്്ഴം്അൈഗണനഅന്ഭൈിക്്്ന്്്കട്്
ന്്്നിരൈധിപഠനങ്്ള്്കതളിയിക്്്ന്്്.മറ്്്യ്റോ
പയ്ന്്രാജയ്ങ്്ളിലം്അറമരിക്്റോല്ള്്സമ്്ന്്
രാജയ്ങ്്ളിലം്കാണ്ന്്ത്റോകലഅഫത്ഫപ്കടമല്്
എന്്്മാഫത്ം.
ൈന്്കിടറററ്്്്റന്്്്കളിലം്റോട്്ല്കളിലം്ൈ

ന്്കിടൈയ്ാപാരറകഫദ്്്ങ്്ളിലം്റോഷ്സഫ്ട്ീറ്്്കളി
ലം്മാറക്്ാനറോല്ള്്സ്ററ്്ഡിയങ്്ളിലം്നി
ങ്്ള്്ആകരമിസ്കചയ്്്ന്്്റോഅൈരാണ്ഫബ്സീ
ലികലകറ്ത്്ൈര്്.
കൈളിച്്ത്്്ൈരാന്്ഇഷ്്കപ്്ടാത്്ൈര്്.കൈളിച്്ം

അന്ൈദിക്്കപ്്ട്്ിട്്ില്്ാത്്ൈര്്.ഫ്്ട്റോള്്എന്്
കളികയ നിങ്്ള്് ബയ്്ട്്ിഫ്ള്് കഗയിം(റോറോ
കോനീറട്)്എന്്്ൈിറശഷിപ്്ിക്്്ന്്്കട്്ങ്്ില്്
എല്്ാത്്രക്്ാരം്ഇതിക്്്ഭാഗമാകണം.ൈംശീയ
ൈയ്തയ്ാസംറൈറട്്റൈട്്.

മം്വബ:ഇന്്്യയ്കടറൊ
കകപ്്്റനട്്ത്്ിക്്്ഒമ്്
താംൈാര്്ഷികത്്ില്്ടവ്ിറ്്
റില്്ഇന്്്യന്്ടീമികനഅ
ഭിനദ്്ിച്്റപ്്ള്്സച്്ിന്്കട
ന്്ഡ്ല്്ക്്കറയം്ൈിരാട്
റൊഹ്ലികയയം്മാഫത്ംടാ
ഗ്കചയത്തില്്പരാതിപ
റഞ്്യ്ൈരാജ്സിംഗി
ക്്്പരിഭൈംതീര്്ത്്്ഇ
ന്്്യന്്പരിശീലകന്്രൈി
ശാസഫ്ത്ി.റൊകകപ്്്റനട്്
ത്്ിക്്്ഒമ്്താംൈാര്്ഷി
കമായഇന്്കലടവ്ിറ്്റിലാ
ണ്ശാസഫ്ത്ിഇന്്്യകയഅഭിനദ്്ിച്്ത.്അഭിനദ്്നങ്്ള്്ക്
ട്്ികകള,നിങ്്ള്കടജീൈിതത്്ില്്എന്്്ംഓര്്ത്്്കൈക്്ാ
വ്ന്്റനട്്ം,1983കലഞങ്്ള്കടറൊകകപ്്്റനട്്ംറോകല
എന്്്പറഞ്്ായിര്ന്്്ശാസഫ്ത്ിസച്്ികനയം്റൊഹ്ലി
കയയം്ടവ്ീറ്്ില്്ടാഗ്കചയത്ത.്
എന്്ാല്്ഇതിന്യ്ൈരാജ്സിംഗ്നല്്കിയമറ്പടിയാക

കട്,്നദ്്ി,സീനിയര്്,താങ്്ള്്ക്്്എകന്്യം്റോണികയയം്
ക്ടിഇതില്്ടാഗ്കചയ്്ാമായിര്ന്്്.കാരണംഞങ്്ളം്അ
തിക്്്ഭാഗമായിര്ന്്്എന്്ായിര്ന്്്.റോണിൈിജയസി
ക്സര്്റനട്റപ്്ള്്റൊണ്്സ്വഫ്ടക്്ിംഗ്എന്്ഡില്്യ്ൈ
രാജ്സിംഗായിര്ന്്്.കമ്്്റിറോക്സിലാകകട്്രൈിശാ
സഫ്ത്ിയം്.എന്്ാല്്റൊകകപ്്്റനട്്ത്്ിക്്്കാരയ്ത്്ില്്
താങ്്ള്്ജ്നിയര്്അകല്്ന്്്ംതാങ്്ളം്ഇതിഹാസമാകണ
ന്്്മായിര്ന്്്ഇതിന്രൈിശാസഫ്ത്ിയ്കടമറ്പടി.ഇന്്
കലഇന്്്യയ്കടറൊകകപ്്്റനട്്ംഅന്സമ്രിപ്്ിച്്്റോണി
യ്കടൈിജയസിക്സര്്ടവ്ീറ്്്കചയത്ഫക്ിക്്്ഇന്്റോയ്കട
ടവ്ീറ്്ിന്മറ്പടിയ്മായിറൊകകപ്്്വരനലികലഇന്്്യയ്
കടറോപ്സ്റൊററായകൌതംഗംഭീര്്രംഗകത്്ത്്ിയിര്
ന്്്.റോണിയ്കടസിക്സര്്മാഫത്മല്്റൊകകപ്്്റനടി
കക്്ട്ത്്കതന്്്ംടീമിക്്്റനട്്മാണകതന്്്ംഗംഭീര്്പറ
ഞ്്ിര്ന്്്.

സച്്ിന്്ദദവംതകന്:്ഫശ്ീശാത്്്
കൊച്്ി:ഇന്്്യയ്കട2011കലഏകദിനറൊകകപ്്്കിരീടറനടത്്ി
ക്്്ഒമ്്താംൈാര്്ഷികവം്കടന്്്റോയിരിക്്്ന്്്.ഫക്ിക്്റ്്്റഫ്പ
മികളില്്അൈിസമ്രണീയഓര്്മകള്്സമ്്ാനിച്്2011കലഏകദി
നറൊകകപ്്ിക്്്ഭാഗമായിര്ന്്്മലയാളിതാരംഫശ്ീശാന്്്ഇതി
ഹാസതാരംസച്്ിന്്കടണ്്്ല്്ക്്കറപ്കഴത്്്ിരംഗകത്്ത്്ിയി
രിക്്്കയാണ.്ഫക്ിക്്റ്്്വദൈകമന്്ൈിളിറപ്്ര്സച്്ിന്ൈിറശഷ
ണംമാഫത്മല്്അത്സതയ്മാകണന്്ാണ്ഫശ്ീശാന്്്അഭിഫപ്ായകപ്്
ട്്ത.്ഫക്ിക്്റ്്്കരിയറികലഏറ്്വം്ൈലിയഭാഗയ്ംസച്്ിക്്്കടണ്്്

ല്്ക്്റ്കടകാലഘട്്ത്്ില്്കളിക്്ാന്്സാധിച്്താണ.്അറദ്്ഹ
ത്്ികൊപ്്ംകളിക്്ാന്്സാധിച്്ത്അൈിശവ്സനീയമാണ.്ഇന്്്യ
കയഇഫത്യം്ഉയരത്്ിറലകക്്ത്്ിച്്അറദ്്ഹംതകന്്യാണ്ഫക്ി
ക്്റ്്ിക്്്യഥാര്്ഥവദൈം.ഞാന്ള്്കപ്്കടയ്ള്്ലക്്ക്്ണക്്ി
നാള്കള്്ഫക്ിക്്റ്്്കളിക്്ാന്്ത്ടങ്്ിയത്സച്്ികനക്്ട്്ിട്്ാണ.്
അറദ്്ഹകത്്കാണണകമന്്്മാഫത്മാണ്ഞാന്്ആഫഗ്ഹിച്്ത.്എ
ന്്ാല്്അറദ്്ഹത്്ികൊപ്്ംകളിക്്ാനം്സച്്ികൊപ്്ംറൊകക
പ്്്കിരീടംറനടാനം്സാധിച്്്-ഫശ്ീശാന്്്പറഞ്്്.

കൊവിഡ-്19:കായികതാരങ്്പോട്ഫപ്ധാനമഫത്്്ി

ഒന്്ിച്്് പോരാടാം
നയ്്ഡല്്ഹി:കൊറോണവൈറസികനതിറരരാജയ്ംശക്്മായ
റോരാട്്ംനടത്്ിക്ക്ട്്ിരികക്്ഫപ്ധാനമഫന്്്ിനറരഫദ്്്റോദി
ഫപ്മ്ഖകായികതാരങ്്ള്മായിൈീഡിറോറൊണ്്രറന്്സ്നട
ത്്ി.ഫക്ിക്്റ്്്ഇതിഹാസംസച്്ിന്്കടണ്്്ല്്ക്്ര്്,ബിസിസിഐ
ഫപ്സിഡ്്്്സൗരവ്ഗാംഗ്ലി,നിലൈികലകയ്ാപറ്്്ന്്ൈിരാട്റൊ
ഹ്ലി,ബാഡമ്ി്്്ണ്്കസന്്റസഷന്്പിൈിസിന്്്എന്്ിൈരട
ക്്ംൈയ്തയ്സത്കായികഇനങ്്ളില്്കപ്്ട്്49കായികതാരങ്്ള്
മായാണ്റോദിസംസാരിച്്ത.്49താരങ്്കളക്്്ടാകതകായികമ
ഫന്്്ികിരണ്്റിജ്വം്റൊണ്്രറന്്സില്്പകങ്്ട്ത്്്.റൊണ്്ര
റന്്സില്്പങ്്്കൊട്്ൈരില്്12റപര്്ക്്്അൈര്കടഅഭിഫപ്ായം
പറയാന്്മ്ന്്്മിനിറ്്്ൈീതംഅന്ൈദിച്്ിര്ന്്തായിറകഫദ്്്കാ
യികമഫന്്്ാലയംൈയ്ക്്മാക്്ി.
സച്്ിന്്,ഗാംഗ്ലി,റൊഹ്ലിഎന്്ിൈകരക്്്ടാകതമ്ന്്ഇതി

ഹാസനായകന്്എം.എസ.്റോണി,നിലൈില്്ടീമിക്്്വൈസ്
കയ്ാപറ്്്നായറോഹിത്ശര്്മ,മ്ന്്ഇതിഹാസഓപ്്ണര്്ൈീറരദ്്
ര്്കസൈാഗ,്മ്ന്്റപസ്ഇതിഹാസംസഹീര്്ഖാന്്,മ്ന്്സ്്്്ാര്്ഓ
ള്്റൗട്്ര്്യ്ൈരാജ്സിങ,്നിലൈില്്ടീമിക്്്ഭാഗമായകക.എല്്.
രാഹ്ല്്,റചറതശവ്ര്്പ്ജാരഎന്്ിൈരാണ്ഫക്ിക്്റ്്ില്്നിന്്്ം
റോദിയ്മായിൈീഡിറോറൊണ്്രറന്്സിങ്്ില്്സംബന്്ിച്്
കതന്്ാണ്ൈിൈരം.പി.ടി.ഉഷ(അതല്റ്്ികസ്)്,പ്റല്്ലറോപീചദ്്്
(ബാഡമ്ി്്്ണ്്),നീരജ്റോഫപ്(ജാൈല്ിന്്റഫ്താ)ൈിശവ്നാഥന്്ആ
നദ്്്(കചസ)്,ഹിമാദാസ്(അതല്റ്്ികസ്)്,എംസിറമരിറൊം(റോ
കസ്ിങ)്,അമിത്രംഗല്്(റോകസ്ിങ)്,ൈിറനഷ്റോഗട്്്(ഗ്
സത്ി),മന്റഭക്്ര്്(ഷ്ട്്ിങ)്എന്്ിൈരം്ൈീഡിറോറൊണ്്രറ
ന്്സിങില്്പങ്്്റചര്്ന്്്.
ഉജ്്്വലഫപ്കടനത്്ില്കടരാജയ്ത്്ിക്്്അഭിമാനമ്യര്്ത്്ി

യൈരാണ്കായികതാരങ്്കളന്്്ംഇനിരാജയ്ത്്ിക്്്ആത്്ൈി
ശവ്ാസമ്യര്്ത്്ാനം് സാമ്ഹികഅകലം പാലിക്്്ന്്തികന
ക്്്റിച്്്ജനങ്്കളറോധൈല്്ക്്രിക്്ാനം്ഫപ്ധാനകപ്്ട്്റോള്്
ൈഹിക്്ാന്്ഇൈര്്ക്്ാവ്കമന്്്ംറോദിപറഞ്്്.ഫപ്ധാനമായം്
അഞ്്്കാരയ്ങ്്ള്്ജനങ്്റോട്ള്്തങ്്ള്കടസറദ്്ശത്്ില്്ഉ
ള്്ക്ക്ള്്ിക്്ാനാണ് ഫപ്ധാനമഫന്്്ിആൈശയ്കപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്ത.്
സങ്്ല്്പ്്്(മഹാമാരികക്്തിരായറോരാട്്ം),സനയ്ാം(സാമ്ഹിക
അകലംപാലിക്്ല്്),സകരാത്്ക്്(റോസിറ്്ീവ്ചിന്്ാഗതിനി
ലനിര്്ത്്ല്്),സമ്്ാന്് (മഹാമാരികക്്തിറര റോരാട്ന്്ൈകര
ആദരിക്്ല്്),സഹറോഗ്(സംസ്്ാന,റദശീയദ്രിതാശവ്ാസനി
ധികളിറലക്്്സഹായം)എന്്ിൈയാണ്അഞ്്്കാരയ്ങ്്ള്്.ശാ
രീരികവം്ഒപ്്ംമാനസികവ്മായരിറ്്്നസ്നിലനിര്്ത്്്ന്്തി
ക്്്ഫപ്ാധാനയ്ംജനങ്്ളികലത്്ിക്്ാന്്ഫശ്മിക്്ണകമന്്്ംഫപ്ധാ
നമഫന്്്ിതാരങ്്റോട്ആൈശയ്കപ്്ട്്്.
റൊൈിഡ്ഫപ്തിറോധത്്ിനായിഫപ്റത്യകംര്പീകരിച്്ഫപ്ധാ

നമഫന്്്ിയ്കടകകറയഴ്സ്രട്്ിറലക്്്നിര്്റൊഭംസംഭാൈനന
ല്്കിയകായികതാരങ്്കളനദ്്ിയറിയിച്്്ഫപ്ധാനമഫന്്്ിറനരിട്്്
രംഗകത്്ത്്ിയിര്ന്്്.ഇന്്്യന്്ഫക്ിക്്റ്്്കണ്്റഫ്ടാള്്റോര്്ഡ്
മാഫത്ംസംസ്്ാനഅറോസിറയഷന്കള്കടസഹകരണറത്്
കട51റൊടിര്പയാണ്കകറയഴ്സ്രട്്ിറലക്്്നല്്കിയത.്

റൊലിയം്സച്്ിനം്സ്റരഷ്കറയ്നയം്റോഹിത്ശര്്മയം്അ
ജിന്്കയ്രഹാകനയം്ഇഷാന്്്ശര്്മയം്ഉള്്കപ്്കടയ്ള്്ഫക്ിക്്
റ്്്താരങ്്ള്്ൈയ്ക്്ിപരമായനിലയിലം്സംഭാൈനനല്്കിയിട്്്
ട്്്.മിതാലിരാജ്ഉള്്കപ്്കടയ്ള്്ൈനിതാതാരങ്്ളം്സംഭാൈന
കള്മായിരംഗത്്്ട്്്.

നേ ണ്് ത് നൊ ഹ്് ലി യ് ളെ നോ രാ ട്് േീ ര്യം: 
ന്പ ധാ േ മ ന്ത്്ി
നയ്്ഡല്്ഹി:കൊൈിഡ്19വൈറസ്ബാധകയകചറ്ക്്ാന്്നമ്
ക്്്റൈട്്ത്ഇന്്്യന്്ഫക്ിക്്റ്്്ടീംനായകന്്ൈിരാട്റൊഹ്ലിയ്
കടറോരാട്്ൈീരയ്കമന്്്ഫപ്ധാനമഫന്്്ിനറരഫദ്്്റോദി.രാജയ്ത്്ിനാ
യിമഹത്്ായറനട്്ങ്്ള്്സവ്ന്്മാക്്ിയൈരാണ്കായികതാരങ്്
ള്്.ഇറപ്്ള്്അൈര്്ക്്്മകറ്്ര്സ്ഫപ്ധാനച്മതലയാണ്നിര്്ൈ

ഹിക്്ാന്ള്്ത.്രാജയ്ത്്ിന്ഫപ്റോദനംനല്്ക്കയം്സമ്ഹ
ത്്ില്്നല്്ചിന്്കള്്ൈളര്്ത്്്കയം്കചയ്്്കഎന്്താണത.്
ഈറോരാട്്ത്്ില്്നമ്്ള്്ടീംഇന്്്യയായിറോരാടിജയിക്്്കമ
ന്്്ഉറപ്്്കട്്ന്്്ംകായികതാരങ്്ള്്നല്്ക്ന്്ഫപ്റോദനംരാ
ജയ്ത്്ിക്്്ഉയര്്കത്്ഴ്റന്്ല്്പ്്ിന്സഹായകരമാക്കമന്്്ംഫപ്
ധാനമഫന്്്ിപറഞ്്്.
സാമ്ഹികഅകലംപാലിക്്്ന്്തിക്്്യം്പരിസര-ൈയ്ക്്ി

ശ്ചിതവ്ത്്ിക്്്യം്കാരയ്ംഊന്്ിപറഞ്്ഫപ്ധാനമഫന്്്ിഈ
റോരാട്്ംജയിക്്ാന്്നമ്ക്്്റൈട്്ത്ൈിരാടിക്്്റോരാട്്ൈീരയ്
മാകണന്്്ൈയ്ക്്മാക്്ിയതായിമ്തിര്്റടബിള്്കടന്്ീസാതാര
മായഅചന്്ശരത്കമാല്്ൈയ്ക്്മാക്്ി.രാജയ്കത്്കൊൈിഡ്
ഫപ്തിറോധഫപ്ൈര്്ത്്നങ്്ളില്്ഏര്്കപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്ആറോഗയ്ഫപ്
ൈര്്ത്്കര്്ക്്്ംജനങ്്ള്കടസ്രക്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്റോലീസ്റസ
നയക്്്്ംശരിയായപരിഗണകിട്്്ന്്്എന്്്ഉറപ്്്ൈര്ത്്ിയതി
ന്കായികറൊകംഫപ്ധാനമഫന്്്ിറോട്നദ്്ിപറഞ്്്.

പകരളത്്ിൽനിന്്്പി.െി.ഉഷ,അഞജ്്പൊബിപോർജ,്കക.െി.ഇർരാന

കായിക യാരങ്്കോട ്പര്ധാനമപത്്്ി കായികയാരങ്്കോട ്വീരികോ കോൺപര്ൻസ ്നടത്്്ന്്്.

കറ്പ്്്അഴകാകണംഅപപ്ള്കാണാംപോപോകൊനീപട്!്

കോപ്് കബാനയിൽ പര്കയ്േക യരം ചെണ്് വാദനം നടത്്്ന്്  കോ പര്ി കോ രാ  സി ൽ്്വ എന്് 10
വയസക്ാരൻ.

യവ്ിയക്െപരിഭവം
തീർത്്്രവിശാസഫ്ത്ി

ദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്്താരങ്്ള്്ക്്്കൊവിഡ്ഇല്്
കോഹാനാസബ്ര്്ഗ:്കൊറോണവൈറസ്ൈയ്ാ
പനത്്ിക്്്ആദയ്നാള്കളില്്ഇന്്്യയില്്ക്
ട്ങ്്ിറപ്്യ ദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്് താരങ്്ളില്്
ആര്്ക്്്ംറൊൈിഡ്ഇകല്്ന്്്പരിറോധനാര
ലം.ഇന്്്യയക്ക്്തിരായഏകദിനപരമ്്രറദ്്ാ
ക്്ിയറശഷംനാല്ദിൈസറത്്ളംഇൈികടക്
ട്ങ്്ിറപ്്യദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്്താരങ്്ള്്ഏ
ഫപ്ില്്18നാണ്കൊല്്ക്്ത്്യില്്നിന്്്നാട്്ി
റലക്്്മടങ്്ിയത.്ത്ടര്്ന്്്ഇൈകര14ദിൈസ
കത്്കവ്ാറ്്്ീനില്് ഫപ്റൈശിപ്്ിക്്്കയായിര്
ന്്്.എന്്ാല്്,നിരീക്്ണകാലാൈധിപ്ര്്ത്്ി
യാകയങ്്ിലം്കളിക്്ാരിലാര്്ക്്്ംറോഗബാധ
യികല്്ന്്്കതളിഞ്്തായിടീമിക്്്മ്ഖയ്കമഡി
ക്്ല്്ഓരിസര്്റോ.ഷ്വഹബ്മന്്ഫജ്അറി

യിച്്്.റനരകത്,്ദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്്ടീംതങ്്ിയ
ലക്നൗൈികലറോട്്ലില്്റൊൈിഡ്19സ്്ിരീ
കരിച്്റോളിവ്ഡ്ഗായികകനികകപ്ര്്താ
മസിച്്ിര്ന്്തായികകട്്ത്്ിയത്ആശങ്്സ്
ഷ്്ിച്്ിര്ന്്്.
ഫബ്ിട്്നില്്നിന്്്തിരികച്്ത്്ിയറശഷംഉത്്

ര്്ഫപ്റദശികലലക്റൊൈില്്കനികകപ്ര്്താമ
സിച്്ത്ദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്്താരങ്്ള്്താമസിച്്
റോട്്ലിലാകണന്്്ഉത്്ര്്ഫപ്റദശ്അധിക്തര്്
നടത്്ിയപരിറോധനയിലാണ്ൈയ്ക്്മായത.്
മാര്്ച്്്11മ്തല്്നഗരത്്ില്ട്്ായിര്ന്്കനി
കകപ്റിക്്്റ്ട്്്മാപ്്്കകട്്ത്്ാന്്ഫപ്ാറദശി
കഭരണക്ടവം്യ്പിആറോഗയ്ൈക്പ്്്ംനട
ത്്ിയ ഫശ്മത്്ിനികടയാണ് ലക്റൊൈികല 'ദ

ക്്ിണാഫര്ിക്്ന്് ബന്്'വം് പ്റത്്്ൈന്്
ത.്അറതസമയം, കവ്ാറ്്്ീന്് കാലാൈധി പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ികയങ്്ിലം്ദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്്താര
ങ്്ള്്ക്്്തല്്ക്്ാലംൈീട്കളില്്നിന്്്പ്റത്്ി
റങ്്ാനാകില്്.
വൈറസ്ൈയ്ാപനകത്്ത്ടര്്ന്്്രാജയ്ത്്്സ

മ്്്ര്്ണറൊകഡ്ൗണ്്ഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയസാഹ
ചരയ്ത്്ിലാണ.്ദക്്ിണാഫര്ിക്്യില്്രട്്ാഴച്
ക്ടി കഴിഞ്്ാറല റൊകഡ്ൗണ്് കാലാൈധി
പ്ര്്ത്്ിയാക.് ദക്്ിണാഫര്ിക്്യില്് ഇത്ൈ
കര1500ഓളംറപര്്ക്്ാണ്വൈറസ്ബാധസ്്ി
രീകരിച്്ത.്അഞ്്്റപര്്റൊൈിഡ്ബാധിച്്്മരി
ച്്്.റൊൈിഡ്ഭീതിയ്കടപശ്്ാത്്ലത്്ില്്ദ
ക്്ിണാഫര്ിക്്യില്്കായികമത്്രങ്്കളല്്ാം

60ദിൈസറത്്ക്്്റദ്്ാക്്ിയിരിക്്്കയാണ.്ഇ
ന്്്യയക്ക്്തിരായഏകദിനപരമ്്രയക്്്ായിഇ
ൈികടകയത്്ിയദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്്ടീം, വൈറ
സ്ൈയ്ാപനത്്ിക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്പരമ്്ര
റദ്്ാക്്ിയറോകടയാണ്ഇൈികടക്ട്ങ്്ിയത.്ധ
രംശാലയില്്നടറക്്ട്്ിയിര്ന്്ആദയ്ഏകദി
നംമഴമ്ലംഉറപക്്ിച്്തിന്പിന്്ാകലയാണ്ര
ണ്്്ംമ്ന്്്ംഏകദിനങ്്ള്്റൊൈിഡ്ഭീതികയ
ത്ടര്്ന്്്റദ്്ാക്്ിയത.്
രലത്്ില്്ഒര്മത്്രംറോലം്കളിക്്ാനാ

കാകതദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്്ടീംഇൈികടക്ട്ങ്്്
കയായിര്ന്്്.പരമ്്രറദ്്ാക്്ിനാല്ദിൈസങ്്
ള്്ക്്്റശഷമാണ് ദക്്ിണാഫര്ിക്്ന്് താരങ്്
ള്്ക്്്നാട്്ിറലക്്്മടങ്്ാനായത.്

നോകകപ്്് നേദി 
ളൊേിഡ് പരിനോധോ നകന്ദ്്ം
എഡജ്ബ്ാസ്്്്ണ്്:ഏകദിനചരിഫത്ത്്ികലഏറ്്വം്ആറൈ
ശകരമായമത്്രങ്്ളികൊന്്ായ1999ഏകദിനറൊകകപ്്ി
കലഓസ്റഫ്ടലിയ-ദക്്ിണാഫര്ിക്്കസമിറോരാട്്ത്്ിന്റൈ
ദിയായഇംഗ്്ട്്ികലഎഡജ്ബ്ാസ്്്്ണ്്ഫക്ിക്്റ്്്ഫഗ്ൗട്്്ഇനി
കൊൈിഡ്പരിറോധനാറകഫദ്്്ം.ൈാര്്ൈിക്കഷയര്്കൗട്്ി
ഫക്ിക്്റ്്്ക്്ബ്്ാണ്എജ്ബ്ാസ്്്്ണ്്ഫക്ിക്്റ്്്ഫഗ്ൗട്്്കൊൈിഡ്
പരിറോധനാറകഫദ്്്മാക്്്ന്്തിനായിഫബ്ിട്്നികലആറോ
ഗയ്മഫന്്്ാലയത്്ിന(്നാഷണല്്കഹല്്ത്്്സര്്ൈീസസ)്ൈി
ട്്്കൊട്ത്്ത.്റസ്്്്ഡിയത്്ികലകാര്്പാര്്ക്്ിംഗ്റകഫദ്്്
ത്്ിലാവം്ബര്്മിങഹ്ാമിലം്പടിഞ്്ാറന്്മിഡ്ലാന്്ഡി
ലം്കൊൈിഡ്19ഫപ്തിറോധഫപ്ൈര്്ത്്നങ്്ളില്്ഏര്്കപ്്ട്്ി
രിക്്്ന്്ആറോഗയ്ഫപ്ൈര്്ത്്കകരകൊൈിഡ്പരിറോധന
കള്്ക്്്ൈിറധയമാക്്്ക.റനരകത്്ചരിഫത്ഫപ്സിദ്്മായ
റൊര്്ഡ്സ്ഫക്ിക്്റ്്്കഫ്ഗൗട്്്ആറോഗയ്ഫപ്ൈര്്ത്്കര്കട
ൈാഹനങ്്ള്്പാര്്ക്്്കചയ്്്ന്്തിനം്ഉപകരണങ്്ള്്ററ്്്്
ര്്കചയ്്്ന്്തിന്മായിമാര്്ലിറോണ്്ഫക്ിക്്റ്്്ക്്ബ്്്ൈിട്്്
കൊട്ത്്ിര്ന്്്.ഏകദിനചരിഫത്ത്്ികലഏറ്്വം്ആറൈ
ശംനിറഞ്്മത്്രകമന്്്ഫക്ിക്്റ്്്റൊകംൈിറശഷിപ്്ിച്്
1999ഏകദിനറൊകകപ്്ികലദക്്ിണാഫര്ിക്്-ഓസ്റഫ്ടലി
യകസമിറോരാട്്ംനടന്്ത്എജ്ബ്ാസ്്്്ണിലായിര്ന്്്.
വടആയമത്്രത്്ികൊട്ൈില്്ഫര്്പ്്്ഘട്്ത്്ികലൈിജയ
ത്്ിക്്്പിന്്ബലത്്ില്്ഓസീസ്വരനലികലത്്ി.ഫബ്യാ
ന്്ലാറരസ്്്്്ക്്ാസ്ഫക്ിക്്റ്്ില്്ഡല്്ഹമികനതികരപ്റ
ത്്ാകാകത501റണ്്സടിച്്്കററക്്ര്്ഡിട്്തം്എജ്ബ്ാസ്്്്
ണിലാണ.്ആഷസികലഏറ്്വം്ആറൈശംനിറഞ്്മത്്ര
കമന്്്ആരാധകര്്ൈിറശഷിപ്്ിച്്2005കലഇംഗ്്ട്്്-ഓസ്റഫ്ട
ലിയരട്്ാംഫക്ിക്്റ്്്കടസ്്്്്നടന്്തം്എജ്ബ്ാസ്്്്ണിലായി
ര്ന്്്.മത്്രംഇംഗ്്ട്്്രട്്്റണ്്സിനാണ്ജയിച്്ത.്കൊ
ൈിഡ്19വൈറസ്ബാധകയത്്്ടര്്ന്്്ഇംഗ്്ട്്ില്്കൗട്്ി
ഫക്ിക്്റ്്്അടക്്ംകമയ്29ൈകരനിര്്ത്്ികൈച്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്ഫബ്ിട്്നില്്ഇത്ൈകരഫപ്ധാനമഫന്്്ിറോറിസ്റോ
ണ്്സണ്്ഉള്്കപ്്കട33000റപര്്ക്്ാണ്കൊൈിഡ്19വൈ
റസ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്ത.്3000റത്്ളംറപര്്ഇത്ൈകരമ
രിച്്്.
തങ്്ളെയ്ം സഹായിക്്ണം: കനേരിയ
ഇസ്്ാമാബാദ;്കൊറോണവൈറസ്ൈയ്ാപനത്്ിക്്്പശ്്ാ
ത്്ലത്്ില്്ഷാഹിദ്അഫര്ീദിരൗറട്്ഷന്പിന്്്ണന
ല്്കിയഇന്്്യന്്ഫക്ിക്്റ്്്താരങ്്ളായയ്ൈരാജ്സിങ്്ിക്്്
യം്ഹര്്ഭജന്്സിങ്്ിക്്്യം്സഹായംറതടിപാക്്ിസ്്ാ
നില്്നിന്്്മകറ്്ര്താരംക്ടിരംഗത്്്.പാക്്ിസ്്ാക്്്മ്
ന്്താരമായിര്ന്്ഡാനിഷ്കറനരിയയാണ്ടവ്ിറ്്റില്കടഇ
ര്ൈര്കടയം്സഹായംറതടിയത.്ഭക്്ണംനിറഷധിക്്കപ്്
ട്ന്്പാക്്ിസ്്ാനികലനയ്്നപക്്ങ്്ള്്ക്്്ംസഹായകമ
ത്്ിക്്ാന്്മ്ന്്കകയ്്ട്ക്്ണകമന്്ാണ്ഇര്ൈറോട്മ്ള്്
കറനരിയയ്കടഅഭയ്ര്്ഥന.
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സവ്ർണം
31,800

കവളികച്്ണ്്:െില്്ിങ് 16,900
കവളികച്്ണ്് 15,500
കകാപപ് 10,390-11,200
പിണ്്ാക്്്എകസ്ക്പല്്ര്് 2400
പിണ്്ാക്്്വറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ൊര്്ൈിള്്ഡ്29,800
പ്തിെക്ര്മ്ളക് 28,800
ക്ര്മ്ളക്ൊര്്ൈിള്്ഡ് 31,800
ച്ക്്്െീഡിെം 26,500
ച്ക്്്കൈസ്്്്് 27,500
െഞ്്ള്്നാെന്് ഇല്്
വസലം-ഈവറാഡ്7200-7600
കാഞ്്ിെക്്്ര് 1850
അെയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അെയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
പഞ്്സാെ 3620
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
കചറ്പെര്് 9500-10,500
കെല 5100-6300

മ്തിെ 4000
എള്്് 14,000-15,000
െല്്ി 7600-19,000
പച്്െിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലെി(ജെ)3400-3500

ജാതിക്്കതാണ്്ന്്(കിവലാ)200-240
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിവലാ)

400-450
ജാതിപപത്ിെഞ്്-ച്വപ്്്(കിവലാ)

1000-1300
പെ്ാമ്്്(കിവലാ) 550

റൈര്്ആര്്എസ്എസ്5വപ്െഡ്
11,200-11,700

റൈര്്ആര്്എസ്എസ്4വപ്െഡ്12,000
ഒട്്്പാല്് 7500
ലാറ്്കസ്് 7,500
സവ്ര്്െം 31,800
പാംഓെില്് 7450

ദ്ൈായ:്വകെളത്്ില്്െേയ്ംവീട്്ികലത്്ി
ക്്്ന്്തികനകൊല്്ിതര്്ക്്ങ്്ള്്മ്റ്
ക്വ്പ്ള്്അതികന്്്പ്തിെൈിസിന
സ്സാധയ്തത്റന്്ിെിക്്്കൊണ്ദ്
ൈായ.്ഒര്വോകറ്്്റ്കെയം്സര്്ട്്ിഫി
ക്്റ്്്ഇല്്ാകതഇവികെെേയ്ംവീട്്്പെിക്്
ല്് എത്്്ം. ഇതികന്്് അന്െതി സ
ര്്ക്്ാര്്നല്്കിക്്ഴിഞ്്്.ഓണ്്ബലനി
ല്കെഅവപക്്ിച്്ാല്്െേയ്ംആവശയ്ക്്ാ
ര്കെ വീട്്്പെിക്്കലത്്്ന്് സംവിധാ
നം ദ്ൈാെില്് നിലവില്്വന്്്.
legalhomedelivery.comല്കെൊവികല12
െെിക്്്മ്ന്്പാെിഅവപക്്ിച്്ാല്്പി
വറ്്ന്്്ബവകിട്്്നാലിന്മ്ന്്പ്െേയ്കെ
ത്്്ം.

ഇതാേയ്ൊൊണ്ദ്ൈാെില്്െേയ്ംവീ
ട്്ില്്എത്്ിക്്്ന്്സംവിധാനം.അംെീ
ക്തെേയ്വിതെെകമ്്നികളാെഎം
എംഐ,ആപഫ്ിക്്ന്്ഈവസ്്്്ണ്്കമ്്
നിഎന്്ിവര്്സംയ്ക്്ൊൊണ്പദ്്
തിആെംഭിച്്ിെിക്്്ന്്ത.്ബലസന്്സ്
ള്്വര്്ക്്് ൊപത്വെ െേയ്ം ലഭിക്്്കയ്
ള്്്.യ്എഇെില്്ഷാര്്ജെികോഴിച്്്െ
കറ്്ല്്ാ എെിവററ്്്കളിലം് െേയ്വില്്പന
യ്ണ്്്.ആപഫ്ിക്്ന്്ഈവസ്്്്ണ്്കമ്്നി
ക്്്യ്എഇെില്്ആകക28ഔട്്്കലറ്്്ക

ളാണ്ള്്ത.് ദ്ൈാെില്് ൊപത്ം 17 എ
ണ്്ം.എന്്ാല്്ഇതില്്11എണ്്ംനിലവി
ല്്ത്റന്്് പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്.ഇവികെ
നിന്്്ബലസന്്സ്ള്്വര്്ക്്്വനെിട്്്െ
േയ്ം വാങ്്ിക്്ാവ്ന്്താണ.് എംഎം
ഐ,ആപഫ്ിക്്ന്്ഈവസ്്്്ണ്്കമ്്നി
കവബ്ബസറ്്ില്കെ ബലസന്്സിന് െ
ജിസ്്്്ര്്കചയ്്ാവ്ന്്താണ.്ദ്ൈായ്കോ
ലീസാണ്ബലസന്്സ്അന്വേിക്്്ന്്
ത.്21ന്വെസിന്മ്കളില്ള്്യ്എഇ
താെസവിസക്്ാര്്ക്്്ംസന്്ര്്ശകവി
സെില്ള്്വര്്ക്്്ം ഈ വസവനം പപ്
വോജനകപ്്ട്ത്്ാം.മ്സ്ലീങ്്ള്്ക്്്ല
ഭിക്്ില്്.

legalhomedelivery.comല്കെെേയ്ത്്ി
ന് അവപക്്ിക്്്വ്പ്ള്് ബലസന്്സ്
നമ്്ര്് നല്്കെം.സന്്ര്്ശകര്് പാസ്
വോര്്ട്്്നമ്്രം്.െേയ്ംകഡലിവറിവര്
ന്്തിന്30െിനിറ്്്മ്മ്്്ഉപവോക്്ാക്്
ള്്ക്്്എസഎ്ംഎസ്ലഭിക്്്ം.െേയ്ംവീ
ട്്്പെിക്്കലത്്്വ്പ്ള്് ഒറിജിനല്്
ബലസന്്സ് (കാര്്ഡ)് /പാസ്വോരട്്്
കാെിക്്െം.250േിര്്ഹത്്ികന്്്െേയ്ം
ഓര്്ഡര്്കചയത്ാവലവോംകഡലിവറി
യ്ള്്്.  കഡലിവറി ചാര്്ജാെി 50 േി
ര്്ഹംനല്്കെം.

മം്ബൈ:വോകകെങ്്്മ്ള്്ൈിസിന
സ്സാപെ്ാജയ്ങ്്കളക്ല്ക്്ികളഞ്്
കൊവിഡ്സമ്്ന്്ൊക്്ിെഒര്കമ്്
നിയ്ണ്്്.അതം്ബചനെില്്തകന്്
ൊണ.്വീട്്ിലിര്ന്്്വോലികചയ്്ാന്്സ
ഹാെിക്്്ന്് വീഡികോ വൊണ്്ഫറ
ന്്സ്ആപ്ആെസ്ൊെിത.്

ഈ വര്്ഷത്്ികന്്് ത്െക്്ത്്ില്്
ഏകവേശം64വോളര്്വിലയ്ണ്്ാെി
ര്ന്്സ്െികന്്്ഓഹെിവിലഇവപ്്ള്്
150 വോളര്് കെന്്ിെിക്്്ന്്്. കഴി
ഞ്്ഒര്ൊസത്്ിനിെെിലാണ്ഏറ്്
വം് പശ്വദ്്െൊെഈവനട്്ംബകവ
െിച്്ത.് ഇവോകെ കമ്്നിയ്കെ വിപ
െിമ്ലധനം42വൊെിവോളറാെി
(ഏകവേശം3.16ലക്്ംവൊെിര്പ)ഉ
െര്്ന്്്.സം്സ്്ാപകന്്എറിക്യ്
വാകന്്് വയ്ക്്ിെത ആസത്ിയം് െ
െയ്ൊെിവര്്ധിച്്്.തകന്്്കമ്്നിയ്
കെനിലവികലൊര്്ക്്റ്്്കാപ്ഉെര്്ന്്
വോകെയ്വാന്ഇവപ്്ള്്700വൊെി
വോളറികന്്്വയ്ക്്ിെതആസത്ി ഉ
ണ്്്.വയ്ക്്ിെതആസത്ിെില്്ഈവ
ര്്ഷംതകന്്400വൊെിവോളറികന്്്
വര്്ധനവാണ്വെഖകപ്്ട്ത്്ിെത.്ര്

െിള്്വപ്്വ്റ്്്റില്്ഡൗണ്്വോഡ്ചാ
ര്്ട്്്കളില്്സം് ആേയ്ക്ത്പത്്ില്്
ഇെംവനെിെിട്്്ണ്്്.1997ല്്ബചനെി
ല്്നിന്്്യ്എസികലത്്ിെയ്വാന്്,
2011ല്് സം് വിഡിവോ കമ്്്യ്െി
വക്്ഷന്്സ് ആെംഭിച്്്. ഇതിന് മ്
ന്്പ്സിസ്വൊയക്്ക്പ്്ൊണ് പപ്വ
ര്്ത്്ിച്്ിര്ന്്ത.്

എന്്്ര്്ബപ്പസ്ആശെവിനിെെ
ങ്്ളില്്പ്ര്്െൊയം്പശ്ദ്്വകപന്്്ീക
െിച്്് 2013ല്് ആപ്്ിവക്്ഷനം് വിഡി
കോസര്്വീസം്ത്െങ്്ി.വിദ്െവോ
ലികള്്ക്്ാെി കമ്്നികളം് ഓര്്െ
ബനവസഷന്കളം്ഉപവോെിക്്ാന്്
ആപെ്ഹിക്്്ന്് ഒര്ആപ്്ിവക്്ഷനാ
െി സം് കപകട്്ന്്ാണ് ൊറിെത.്
2013ല്് 10 ലക്്ം ഉപവോക്്ാക്്ള്
ണ്്ാെിര്ന്്്.2014ല്്,തങ്്ള്കെകമ്്
നികള്്ക്്്ം ഓര്്െബനവസഷന്ക
ള്്ക്്്െിെെില്്ആശെവിനിെെം നെ
ത്്ാന്്സം്ഉപവോെിക്്്ന്്ഉപവോ
ക്്ാക്്ള്കെഎണ്്ംഒര്വൊെിൊെി
ഉെര്്ന്്്.2015ല്്ഇത്നാല്വൊെിൊ
െിഅവികെനിന്്്പെിപിെിൊെിക്
തിക്്്കൊെിര്ന്്്.

മൊവിഡ:്ലോട്്റിഅടിച്്്സം്ദ്ബായിൽ്്വീട്്ിൽ്്െദയ്ംഎത്്ിക്്ാന്്കമ്്നിമറഡി

വിനിെെ നിെക്്്

SENSEX:27,590.95(-674.36)
NIFTY:8,083.80(-170.00)

ഡോളര്് 76.30
യ്ഡോ 82.30
പൗണ്്് 93.367
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 78.12
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്53.11
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 45.58
കഡേേിയന്് 53.61
ബഹേിന്്ദിോര്് 201.59
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 244.48
ഒമാേിേിയാല്് 195.95
സൗദിേിയാല്് 20.25
യ്എഇദിര്്ഹം 20.70
ഖത്്ര്് 20.54

കൊ
ച്്ി: ൊജയ്ാന്്െ
എണ്് വിപെെില്്
ആധിപതയ്ം വനൊന്് വമ്്
ന്്ൊര്്നെത്്്ന്്നീക്്ംഒട്വില്്
വിപെിയ്കെതാളംകതറ്്ിക്്്ന്്്.
ഒകപക്ൊഷ്പെ്ങ്്ളം്,അകെെിക്്
യം്റഷയ്യ്ൊണ്വിപെിആധി
പതയ്ത്്ിനാെിെത്്െിക്്്ന്്ത.്

അകെെിക്്യക്്്്എണ്്വിപെി
െികല വനട്്ം എന്്തിവനക്്ാള്്
സവ്ന്്ംസാമ്്ത്്ികെംെംതകൊ
തിെിക്്ാന്ള്്കളികളിലാണ്പശ്
ദ്്.എണ്്വിലഉെര്്ത്്ാന്്യ്എ
സ്പപ്സിഡന്്്്കോെള്്ഡ്പെ്ംപ്
നെത്്ിെ"ൈിസിനസ്നീക്്ം'താ
തക്ാലികവിജെംവനെിെവശഷം
പാളി.ഇവോകെവിലവീണ്്്ംക്

പ്്്ക്ത്്ി.കപ്ൈനഡ്പക്്
ഡ്ഫയ്്വച്്ഴസ്്3ശതൊ
നംഅഥവാ 9 കസന്്്്

ക്റഞ്്് 29.05
വോളറികല
ത്്ി.ഉതപ്ാേ
നം കവട്്ിക്്്
റയക്്്്ന്്
തിനാെി
സൗേി അ
വറൈയ്യം്റ

ഷയ്യം്തമ്്ില്്
കൊറ്ണ്്ാകാന്് താന്് ഇെനില
ക്്ാെനാകെന്്പെ്ംപികന്്്പപ്ഖയ്ാപ
നൊണ്വിലകപകട്്ന്്്ഉെരത്്ിെ
ത.്ഇതികനത്്്െര്്ന്്്യ്എസ്പക്്
ഡ് വില 41 ശതൊനം വകെ ഉെ
ര്്ന്്വശഷൊണ്25ശതൊനത്്ി
ല്് വല്്സ് കചയത്ത.് കപ്ൈനഡ്
പക്്ഡ്വില18ശതൊനംക്െിൈാ
െലിന്29.14വോളറികലത്്ി.

ഇതിനികെവിലഉെരത്്ാന്ള്്
നീക്്കെന്്നിലെില്്ഒകപക്്്ം
സഖയ്കക്്ികളം്തമ്്ില്്അെിെ
ന്്െക്െിക്്ാഴച്യക്്്്സൗേിഅ
വറൈയ് ആഹവ്ാനം കചയത്ിട്്്ണ്്്.

സൗേി-റഷയ്െത്്െത്്ിനികെകന
ത്്തിെിച്്െിവനെിട്്അകെെിക്്ന്്
കഷല്് ഓെില്്-വാതക വിപെി
കെ ശക്്ികപ്്ട്ത്്്കൊണ് പെ്ം
പികന്്്ലക്്്യം.സൗേിയ്കെഎണ്്
ഇറക്്്ന്്ത്ക്റയക്്്ാനാണ്ആ
വോചന.സൗേിഅവറൈയ്െില്്നി
ന്്്ഇറക്്്െതി കചയ്്്ന്്അസം
സ്ക്തഎണ്്യക്്്് താെിഫ്ച്െ
ത്്ാന്്അകെെിക്്തൊകറട്ക്്്
ന്്താെിവാള്്സപ്െ്ീറ്്്വജെല്്റി
വപ്്ര്്ട്്്കചയത്ിര്ന്്്.കൊവോെ
ഭീതിെില്്സാമ്്ത്്ികെംെംകന
ത്്കവല്്്വിളികളാണ്വനെിട്ന്്
ത.്ഈപശ്്ാത്്ലത്്ിലാണ്സൗ
േിയം് റഷയ്യം് നെത്്്ന്് വിപ
െിവോര്െകറ്്ര്ഭാെത്്്മ്റ്ക്
ന്്ത.്കൊവോെബവറസ്ഭീതി
മ്ലംവോക്്്ഡൗണ്്പപ്ഖയ്ാപിച്്ി
െിക്്്കൊണ്വോകകത്്പപ്മ്ഖ
ൊജയ്ങ്്കളല്്ാം. ഈ സാഹചെയ്
ത്്ില്്എണ്്ആവശയ്ംെെയ്ൊെി
ക്റഞ്്ിട്്്ണ്്്. ഇവോകെ എണ്്
യക്്്്വിലക്ത്്കനഇെിഞ്്്.

വോകത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്എ
ണ്്കെറ്്്െതികചയ്്്ന്്ൊജയ്ൊ

ണ്സൗേി.ഒകപക്ക്ട്്ായെ്െില്്
പപ്ധാനിയം്സൗേിതകന്.്എന്്ാ
ല്്ഒകപകില്്അംെങ്്ളല്്ാത്്ൊ
ജയ്ങ്്ളം് എണ്് ഉതപ്ാേിപ്്ിക്്്
ന്്്ണ്്്. ഇവര്്ക്്് വനത്തവ്ം ന
ല്്ക്ന്്ത്വോകത്്്ക്ട്തല്്എ
ണ്് ഉതപ്ാേിപ്്ിക്്്ന്് െണ്്ാം ൊ
ജയ്ൊെറഷയ്ൊണ.്ഒന്്ാംസ്്ാന
ത്്്ള്്സൗേിയം്െണ്്ാംസ്്ാന
ത്്്ള്്റഷയ്യം്തമ്്ില്്വോകവി
പെിെില്്വെല്്ബകവനൊന്്നെ
ത്്്ന്്നീക്്ൊണ്വിലഇെിച്്ിെി
ക്്്ന്്ത.്

പകക്്നിലവില്്ഉപവോെം
തീര്്ത്്്ംക്റഞ്്ിെിക്്്ന്്സാ
ഹചെയ്ത്്ില്്സാമ്്ത്്ികൊന്്്യ
കത്്ത്െര്്ന്്്വിപെികെസന്്്
ലിതൊക്്ാന്്ഇത്പെയ്ാപത്െകല്്
ന്്്ംസാമ്്ത്്ികവിദെ്ധര്്പറ
യ്ന്്്.വിലപിെിച്്്നിര്്ത്്ാന്്ഉ
തപ്ാേനം ക്റയക്്്െകെന്്ാണ്
സൗേിയ്കെവനത്തവ്ത്്ില്ള്്ഒ
കപക്ൊജയ്ങ്്ള്്റഷയ്വോട്ആവ
ശയ്കപ്്ട്്ത.്റഷയ്ഒകപക്ൊജയ്ങ്്ള്
കെആവശയ്ംനിെസിച്്്.പതിവ്ഉ
തപ്ാേനം ത്െര്കയം് കചയത്.്

എണ്്വെഖലഒകപക്ൊജയ്ങ്്ള്കെ
നിെപന്്്െത്്ില്്നിന്്്പ്റത്്്
വോക്കയം് റഷയ്യക്്്് വെ
ല്്ബക്്വര്കയം്കചയ്്്കെന്്ഭ
െൊണ്സൗേിഅവറൈയ്യക്്്്.വി
പെികള്്സൗേിക്്്നഷ്്ൊക്വൊ
എന്്ആശങ്്യം്അവര്്ക്്്ണ്്്.
ഈ സാഹചെയ്ത്്ില്്വിലഇനി
യം് ഇെിൊന്് സാഹചെയ്കൊര്
ക്്ിഏപപ്ില്്ഒന്്്മ്തല്്ഉതപ്ാേ
നംക്ട്്ിെിെിക്്്കൊണ്സൗേി.

ഇതിന്മ്മ്്്വന്്വോതില്്എ
ണ്് വില ഇെിഞ്്ത് 1991കല ഒ
ന്്ാം െള്്ഫ്യ്ദ്് കാലത്്ാണ.്
അന്്ാൊഷ്പെ് തലത്്ില്്അസം
സ്ക്തഎണ്്യക്്്്ഈൊസം45
ശതൊനത്്ിലധികം വില ഇെി
ഞ്്്. ഉതപ്ാേന കചലവിവനക്്ാ
ള്്താവഴക്്്അസംസ്ക്തഎണ്്
വില ക്പ്്്ക്ത്്ിെത് ആവോള
ഊര്്ജ കമ്്നികള്്ക്്് വൊെിക്്
െക്്ിന്വോളര്്ലാഭവെകി.പപ്ശ്
നത്്ിന്ഉെന്്പെിഹാെംകാണ്
കകെന്്ത് ഇവപ്്ള്് റഷയ്യ്കെ
യം്ആവശയ്ൊെിൊറിെിെിക്്്ക
ൊണ.്എന്്ാല്്വിലനിെപന്്്െ

വ്ൊെിൈന്്കപ്്ട്്്റഷയ്യ്ൊെി
ൊകോര്ചര്്ച്്യക്്്്ംഇത്വകെ
തങ്്ള്്തൊറാെിട്്ികല്്ന്്്സൗേി
ഊര്്ജവക്പ്്്വയ്ക്്ൊക്്ി.എണ്്
വിലസ്സ്്ിെൊക്്ാന്്െറ്്്ള്്എ
ണ്്ഉതപ്ാേകൊജയ്ങ്്ള്്ഒകപക്
ൊയം് റഷയ്യ്ൊയം് സഹകെി
ക്്ാന്്തൊറാകം്എന്്ാണ് പപ്
തീക്്കെന്്്ഒര്മ്തിര്്ന്്റഷയ്ന്്
ഉവേ്യാെസ്്ന്് കഴിഞ്് േിവസം
പപ്തികെിച്്ിര്ന്്്.

ഇവകെക്ൊകതപ്തികോര്
വോൊളിക്െിവിപെിെില്്ഉണ്്്
ഇറാഖ.്വോകകത്്പപ്ധാനഎണ്്
ഉതപ്ാേക ൊജയ്ങ്്ളികോന്്ാെി
ഇറാഖ.്ആഭയ്ന്്െയ്ദ്്ംഒഴിഞ്്
വോകെഇറാഖില്്നിന്്്എണ്്ക്
ട്തലാെിഅന്്ാൊഷ്പെ്വിപെി
െിവലക്്് വര്ന്്്ണ്്്. ഐസിസ്
പ്ര്്െൊയം് ഇല്്ാതാക്കയം്
എണ്്വെഖലഇറാഖ്സര്്ക്്ാെിന്
ലഭിക്്്കയം്കചയത്വോകെഇറാ
ഖ്അന്്ാൊഷ്പെ്വിപെെില്്ഇെ
കപൊന്്ത്െങ്്ി.ഇത്വിപെിെി
കലയ്ദ്്ങ്്ള്്ക്്്പ്തിെൊനംന
ല്്കം്.

കൊച്്ി:കാര്്ഷികവെഖലെികലപപ്തിസന്്ി
ക്ട്തല്് ര്ക്്ൊക്്ി വോക്്്ഡൗണ്് പ
ത്്ാംേിവസത്്ിവലക്്്.പപ്ധാനെപന്്്ിെണ്്്
തവെ ൊജയ്കത്് അഭിസംവോധന കച
യത്ിട്്്ം,മ്ഖയ്െപന്്്ിനെത്്്ന്്പപ്ഖയ്ാപനങ്്
ളിലം്കര്്ഷക്്്ആശവ്ാസകെൊെിഒന്്്ംഇ
ല്്ാത്്താണ്ഈെംെകത്്സാമ്്ത്്ികപപ്
തിസന്്ിര്ക്്ൊക്്ിെിെിക്്്ന്്ത.്

ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ഒന്്്ംസംഭെിക്്ാവോ,വി
ലലഭിക്്്ന്്െീതിെില്്വിലപ്്നനെത്്ാ
വോസാധിക്്്ന്്ില്്എന്്താണ്പപ്ശ്നം.ക
െക്്്കള്്അന്സെിച്്്ഏഴാെിെവ്ത്ളം
വര്ന്്കൊത്്വിപെികളം്കാര്്ഷികവെ
ഖലയം് നിശ്്ലം. വതെില വോട്്ങ്്ളില്്
കൊള്ന്്്ന്ള്്്ംനിലച്്്.

2000പച്്ക്്റി,പഴവര്്െവിപെികള്്ഭാ
െികൊെിപപ്വര്്ത്്ികച്്ങ്്ിലം്കര്്ഷകര്കെ
യം്വയ്ാപാെികള്കെയം്സാമ്്ത്്ികസ്്ി
തിപെിങ്്ലിലാെി.വതെിലവ്ത്ട്്ങ്്ള്്ഗ്
ര്തെൊെപപ്തിസന്്ിെിലാണ.്വതെിലയ്
കെകൊള്ന്്്ന്ള്്്െഥാസെെംനെത്്ാനാ
െികല്്ങ്്ില്്അവ ഉപവോെശ്നയ്ൊെി ൊ
റം്.ഈനിലത്െര്്ന്്ാല്്പ്തിെസാഹച
െയ്ത്്ില്്ഇനിസീസണ്െണ്്്ൊസകെങ്്ിലം്
കാത്്ിെിക്്െകെന്്ാണ്വിവെം.ഇതിനിെ
െില്് കോഴില്് േിനങ്്ള്് നഷ്്കപ്്ട്ന്്ത്
വോട്്ംകോഴിലാളികള്കെയം്കചറ്കിെക
ര്്ഷകര്കെയം്സാമ്്ത്്ികസ്്ിതിസങ്്ീ

ര്്െൊക്്്ം.വതെിലയ്കെശൊശെിവിലകി
വോ150ര്പെില്്നിന്്്ഇതിനകം95ര്പ
െിവലക്്്നീങ്്ി.വലലംനിലച്്വോകെചെക്്്
കകട്്ിക്്ിെക്്്കൊണ.്കൊവോെഭീതിവത
െിലകെറ്്്െതികെൈാധിക്്്കെന്്കാെയ്ം
ൊസാെംഭത്്ില്് തകന്് വയ്ക്്ൊക്്ിെിര്
ന്്്.ഇന്്്യന്്വതെിലയ്കെമ്ഖയ്ഇറക്്്െതി
ൊജയ്ങ്്ള്് പലതം് കൊവോെപിെിെിവല
ക്്്നീങ്്ിെതിനാല്്അവര്്ഇറക്്്െതിക്്്
നിെപന്്്െം വര്ത്്ിെിര്ന്്്. വോകഡ്ൗ

ണ്്േിനങ്്ള്്കഴിഞ്്ാലം്വിവേശൊര്്ക്്റ്്്
കളില്്നിന്്്തതക്ാലംപ്തിെഓര്്ഡറ്ക
ള്്എത്്ില്്.

റൈര്്വിപെിെില്്ഒര്ചലനവം്ഇല്്,
വോട്്ങ്്ളികലല്്ാംകവട്്്നിര്്ത്്ിെിെിക്്്ക
ൊണ.്അന്്ാൊഷ്പെ്ൊര്്ക്്റ്്ില്്വിലക്റ
ഞ്്ിെിക്്്ന്്തിനാല്്കമ്്നികള്്ഇറക്്്െ
െിഓരഡര്്നല്്ക്ന്്്ണ്്്എന്്ത്ഇനിവോ
ക്്്ഡൗണകഴിഞ്്ാലം്ഇന്്്യന്്കര്്ഷക
ര്്ക്്്തിെിച്്െിആണ.്

ജാതിക്്യക്്്്ം ജാതിപപത്ിക്്്ം വില ഉ
ണ്്ാെിട്്്ംവില്്ക്്ാന്്കഴിൊത്്അവസ്്
െിലാണ്കര്്ഷകര്്. കൊവിഡ-്19ഭീതികെ
ത്െര്്ന്്്കച്്വെസ്്ാപനങ്്ള്്അെയക്്്്
ന്്തിന്മ്ന്്പ്ജാതിക്്ായക്്്്260ര്പയം്
ജാതിപപത്ിക്്്220ര്പൊണ്വിലഉണ്്ാെി
ര്ന്്ത.്ഇത്വഭേകപ്്ട്്വിലൊെതിനാല്്ക
ര്്ഷകര്്ഏകറപപ്തീക്്ിെിലാെിര്ന്്്.പപ്ള
െവം്ത്െര്്ന്്്ണ്്ാെശക്്ൊെവവനലം്
നാൊവവശഷൊക്്ിെിട്്്ംജാതിക്ഷിതിെി
ച്്്വെവികന്്്പാതെിലാെിര്ന്്്.

2014ല്് 300 ര്പ െറികെന്് ഒര്കിവോ
പെ്ാംജാതിക്്ായക്്്്കഴിഞ്്വര്്ഷം250ര്
പൊപത്ൊണ്ലഭിച്്ിര്ന്്ത.്ൊജയ്ത്്്ഏറ്്
വം്ക്ട്തല്് ജാതിക്് ഉതപ്ാേിപ്്ിക്്്ന്്
സംസ്്ാനംവകെളംആണ.്ജാതിക്്വയ്ാപ
കൊെികൊഴിഞ്്്വീെത്ഉതപ്ാേനംെ
െയ്ൊെക്റച്്്.കചെിനനച്്്കൊട്ത്്്ക്
ഷിസംെക്്ിച്്്മ്വ്ന്ട്്്വോകാന്ള്്ക
ര്്ഷകര്കെപശ്െത്്ിനികെൊണ്കൊവിഡ-്
19വോെഭീതികെത്െര്്ന്്്ള്്നിെപന്്്െ
ങ്്ള്്വില്്നാെിൊറിെിെിക്്്ന്്ത.്ഇതിനി
െെിലം്കനത്്ച്െില്്നിന്്്ക്ഷികെസം
െക്്ിച്്് നിര്്ത്്ാന്ള്് പശ്െത്്ിലാണ് ക
ര്്ഷകര്്.കഴിഞ്്വര്്ഷകത്്പപ്ളെത്്ിന്
വശഷംജാതിപപത്ിവില1800ര്പവകെഎ
ത്്ി.ഇത്്വെ2000ര്പകെന്്വോകെക
ര്്ഷകര്്ഏകറപപ്തീക്്െിലാെിര്ന്്്.

ലോക്്ായികര്്ഷകര്്;
ലോട്്ംലേഖലപര്തിസന്്ിയില്് ത്ശ്ര:കകാവിഡ-്19കന്്്പ

ശ്്ാത്്ലത്്ിലറിജ്ആന
ഡ്പിഎസക്കക്്ാസസികല
കെഡിക്്ലഎനജിനീെറിങ്
എനപെ്നസ് വൊച്്ിങ്  ക്്ാ
സ്കളഓണബലനിലലഭയ്
ൊക്്ിെതാെി ഡെറകറ്്്ര
പി. സ്വെഷ്ക്ൊരഅറിെി
ച്്്.

കൊവോെബവറസ്ൈാധ
കെത്െരന്്്എനപെ്നസ്വൊ
ച്്ിങ്ക്്ാസ്കളതാതക്ാലിക
ൊെിനിരത്്ിവയവ്ക്്ണ്്ിവ
ന്്തികന ത്െരന്്ാണ് ഇപപ്
കാെംഓണബലനഎനപെ്ന
സ്വൊച്്ിങ്ആെംഭിച്്ത.്അ
ധയ്ാപകരഅവെവര്കെവീട്
കളിലിര്ന്്് ഓണബലനില
വിേയ്ാരഥികളക്്് ക്്ാകസട്
ക്്്കയം് സംശെങ്്ള ദ്െീ
കെിക്്്കയം് കചയ്്്ന്് സം
വിധാനൊണ്ഒര്ക്്ിെിെിക്്്
ന്്ത.്

പ്ങ്്്ന്്ത്്്വൊരപ്്വററ്്്ഓ
ഫീസിലഇതിനാെി പപ്വത്യക
സ്്്്്ഡിവോഒര്ക്്ിെിട്്്ണ്്്.പ
ത്്ാംക്്ാസ്പെീക്്കഴിഞ്്്
പ്്സ്വണക്്ാസ്കളിവലക്്്പപ്
വവശനംവനട്ന്്വിേയ്ാരഥിക
ളക്്ായ്ള്്ഓണബലനപൈ്ി
ഡജ്്വൊഴസ്ം്റിജ്ആനഡ്
പിഎസക്കെിലആെംഭിച്്ിട്്്
കണ്്ന്്് സ്വെഷക്്ൊര
വാരത്്ാക്്്റിപ്്ില
അറിെിച്്്.

ഓൺവലനഎനടട്നസ്
ലൊച്്ിങ്ൊയി
റിജ്ആനഡ്

പിഎസമ്കക്്ാസസ്

വായപ്ാഇളവിന്
അലപക്്ിക്്ണം

കൊച്്ി:എസൈ്ിഐഇെപാട്
കാെനാെ നിങ്്ള്്ക്്് ഏകത
ങ്്ിലം്വായപ്യ്കെെഡ്ക്്ള്്
അെയക്്്ാന്്പെെിവല്?്എങ്്ി
ല്്ൈാങ്്ിന്അവപക്്നല്്കി
തതക്ാലവത്്ക്്്പെെെയക്്്
ല്് നീട്്ികവയക്്്ാം. പപ്തിസ
ന്്ിയ്കെ പശ്്ാത്്ലത്്ില്്
റിസര്്വ്ൈാങ്്്എല്്ാവിധവാ
യപ്കള്്ക്്്ംമ്ന്്്ൊസവത്്
ക്്്കൊറവട്്റിെം പപ്ഖയ്ാപിച്്
വോകെഅത്നെപ്്ാക്്ാന്ള്്
നെപെികള്്എസൈ്ിഐസവ്ീ
കെിച്്്കഴിഞ്്്.

തിെിച്്െവ്നീട്്ികിട്്െംഎ
ന്്ാപെ്ഹിക്്്ന്്വര്്ൊപത്ംഅ
വപക്്ിച്്ാല്് െതി. അെയക്്്ാ
ന്്ബകെില്്പെംഉകണ്്ങ്്ി
ല്്നിങ്്ള്്ഒന്്്ംകചവയ്്ണ്്തി
ല്്.സാധാെെവോകലഇെപാ
െിനെന്്്കൊള്്്ം.എന്്ാല്്
പെെികല്്ന്്്കണ്്ങ്്ില്്നിശ്്ി
തെീതിെില്്അവപക്്നല്്ക
െം.നാഷെല്്ഓകട്്വെറ്്ഡ്
ക്്ിെറിങ്ഹൗസ-്എന്്എസി
എച്്്മ്വഖനൊണ്അവപക്്
സെര്്പ്്ിവക്്ണ്്ത.്ൊരച്്്ഒന്്്
മ്തല്്കെയ്31വകെയ്ള്്മ്
ന്്്ൊസകത്്വായപ്ാെഡ്
ക്്ളില്് ആണ് ആര്്ൈിഐ
താതക്ാലികഇളവ്നല്്കിെി
െിക്്്ന്്ത.് ഇതിനകം തകന്്
അെച്്െഡ്തിെിച്്്കിട്്െകെ
ങ്്ില്് അതിന് അവപക്്യം്
നല്്കാവ്ന്്താണ.്അവപക്്
www.sbi.co.in/stopemiഎന്്ലി
ങ്്ില്്നിന്്്ംannexure1കലഅ
വപക്്ഡൗണ്്വോഡ്കചയത്്
പ്െിപ്്ിച്്്ഇ-കെെിലില്്അെ
ക്്െം.

വൊഴിവ്ക്ട:് കൊവോെ പപ്തിവോധത്്ിന് സ
ര്്ക്്ാര്്സംവിധാനങ്്ള്്കക്്പ്്ംചലിക്്ാന്്ആസ്്്്
ര്്െിംസം്.കൊവിഡ-്19ൈാധിച്്വോെികള്കെചി
കിത്്യക്്്ായ്ആസ്്്്ര്്െിംസികന്്്വകെളത്്ികലഅ
ഞ്്്ആശ്പപത്ികളിലാെി750കിെക്്കള്്വിട്്്ന
ല്്ക്കെന്്്ആസ്്്്ര്്ഡിഎംകഹല്്ത്്്കകെര്്സ്്ാ
പക കചെര്്ൊനം് ൊകനജിങ് ഡെറകറ്്്റ്ൊെ
വോ.ആസാദ്മ്പ്്ന്്.

കഴിഞ്്േിവസംമ്ഖയ്െപന്്്ിയ്ൊെിനെത്്ിെച
ര്്ച്്െിലാണ്ആസ്്്്ര്്െിംസികന്്്എറൊക്ളം,വൊ
ഴിവ്ക്ട,്വൊട്്യക്്്ല്്,കണ്്്ര്്,വെനാട്ആശ്പ
പത്ികളിലാെി750കിെക്്കള്്വിട്്്നല്്കാന്്സന്്
ദ്്തഅറിെിച്്ത.്മ്ഖയ്െപന്്്ിയ്കെദ്െിതാശവ്ാസനി
ധിെിവലക്്്2.5വൊെിനല്്ക്കെന്്്ംഅവദ്്ഹംഅ
റിെിച്്്.

750കിെക്്ള്്ചികിത്്യക്്്ായ്നീക്്ികവക്്്ന്്
തിന്പ്റവെകൊച്്ി,വൊഴിവക്്ട,്കണ്്്ര്്ആശ്പ
പത്ികള്്ക്്്സെീപമ്ള്്വോട്്ല്കള്്അപ്്ാര്്ട്്്കെന്്്്
കള്്ത്െങ്്ിെിെങ്്ളില്്നിെീക്്െത്്ില്ള്്വോ
െികകളചികിത്്ിക്്ാനാെിവോകറ്്്ര്്ൊര്കെവസ
വനംനലകം്.ഇന്്്യന്്കൗണ്്സില്്ഒഫ്കെഡിക്്
ല്്റിസര്്ച്്്കസന്്്ര്്(ഐസിഎംആര്്)അംെീകാെം
നല്്കിെകൊവോെബവറസ്പെിവോധനാലാബ്
അട്ത്്േിവസംതകന്്വൊഴിവക്്ട്ആസ്്്്ര്്െിംസി
ല്്പപ്വര്്ത്്ിച്്്ത്െങ്്്ം.

ആസ്്്്ര്്െിംസ്മൊവിഡ-്19
ചികിത്്യക്്്്750കിടക്്കള്്നൽകം്

കൊച്്ി:വോക്്്ഡൗെികനത്െര്്ന്്്വൊവട്്ര്്,
കഹല്്ത്്്ഇനഷവ്റന്്സ്വോളിസികള്്പ്ത്
ക്്്ന്്തികന്്്തിെതിസര്്ക്്ാര്്പ്ത്ക്്ിതീ
ര്ൊനിച്്്.ൊര്്ച്്്25മ്തല്്ഏപപ്ില്്14വകെ
പ്ത്ക്്ല്്തിെതികള്ള്്വോളിസികള്്ഏ
പപ്ില്്21നകംപ്ത്ക്്ിൊല്്െതി.

ലോളിസിതിയതിനീട്്ി

വിൽ്്പ്്നഇടിഞ്്്
ബജാജ്ഓമട്്
മം്ബൈ:ൈജാജ്ഓകട്്ലി
െിറ്്ഡ്വില്്പനെില്്38ശ
തൊനം ഇെിവ് വെഖകപ്്ട്
ത്്ി.ൊര്്ച്്്ൊസകത്്കമ്്
നിയ്കെ ആകക വില്്പ്്ന
2,42,57 യ്െിറ്്ാണ.് കഴി
ഞ്്വര്്ഷംഇവതകാലെള
വില്്ഇത്3,93,351ആെിര്ന്്്.കൊത്്ംആ
ഭയ്ന്്െ വില്്പ്്ന 55 ശതൊനം ഇെിഞ്്്
1,16,541 യ്െിറ്്ാെി. 2019 ൊര്്ച്്ില്് ഇത്
2,59,185യ്െിറ്്ാെിര്ന്്്.കമ്്നിയ്കെകൊ
ത്്ഇര്ചപക്വാഹനവില്്പ്്ന35ശതൊനംഇ
െിഞ്്്2,10,976യ്െിറ്്ാെി.കഴിഞ്്വര്്ഷം
ഇത്3,23,538യ്െിറ്്ാെിര്ന്്്.

ക്വവറ്്ിലലക്്്
മൊച്്ിന്്പച്്ക്്റി

കൊച്്ി: വോക്്്ഡൗണ്് കാല
ത്്്ംവിവേശവിപെിെിവലക്്്
വകെളത്്ികന്്്പച്്ക്്റി 30 െ
ണ്് പച്്ക്്റിൊണ് ഇന്്കല
കൊച്്ിെില്് നിന്്്ക്ബവറ്്ി
വലക്്്വോെത.്പപ്തിേിനകെ
റ്്്െതി മ്െങ്്ിെതിന്വശഷം
ചാര്്ട്്്കചയത്വിൊനങ്്ളിലാ
ണ്ചെക്്്അെക്്്ന്്ത.്ല്ല്
പര്്പ്്ാണ്കൊച്്ിെില്്നിന്്്പ
ച്്ക്്റികെറ്്ിഅെക്്്ന്്ത.്

വാട്്ര്്ബില്്ിനം്
മെഡറൽ്്ബാങ്്്

തിര്വനന്്പ്െം:വകെളവാട്്ര്്
അവോറിറ്്ി ഉപവോക്്ാക്്
ള്്ക്്് വാട്്ര്് ൈില്്്കള്് ഓ
ണ്്ബലനാെിഅെക്്ാന്്കഫ
ഡറല്് ൈാങ്്് സൗകെയ്കൊര്
ക്്ി.കഫഡറല്്ൈാങ്്ികന്്്കൊ
ബൈല്് ൈാങ്്ിങ് ആപ്്്/ഇന്്്
ര്്കനറ്്്ൈാങ്്ിങ്വഴിവോഭാെ
ത്ൈില്് വപകെന്്്്സിസ്്്്ം പി
ന്്്െയക്്്്ന്്െറ്്്യ്പിഐ/
ൈാങ്്ിങ്ആപ്്്കള്്വഴിവോഉ
പവോക്്ാക്്ള്്ക്്് വവെത്്ി
ല്്പെെെക്്ാം.
വകെളവാട്്ര്്അവോറിറ്്ി,കക
എസഇ്ൈി,ഡിെിഎച്്്,വപ്ൈാഡ്
ൈാന്്ഡ,്വോണ്്ൈില്്്കളം്
ഇത്വോകലഅെക്്ാവ്ന്്താ
ണ.് നാഷെല്് വപയക്െന്്്്
വൊര്്പ്്വറഷന്്ൈില്്വപയക്െ
ന്്്് സംവിധാനൊെൈിൈിപി
എസ് വഴിൊണ് കഫഡറല്്
ൈാങ്്്ഈസൗകെയ്കൊര്ക്്ി
െിെിക്്്ന്്ത.്

മം്ബൈ: വിവേശ നി
വക്്പകര ഉളപ്്കെയ്
ള്്വര്കെകനത്്വില
പ്്നസമ്്രേത്്ിലഓ
ഹെി വിപെി വീണ്്്ം
നഷ്്ത്്ിലവല്്സ്കച
യത്.് കസനകസകസ്്
674.36 വോെിന്്്് നഷ്്
ത്്ില27,590.95ലം്നിഫറ്്്ി170വോെിന്്്്താഴന്്്്
8083.80ല്ൊണ്വയ്ാപാെംഅവസാനിപ്്ിച്്ത.്

ൈിഎസഇ്െികല1126കമ്്നികള്കെഓഹെിക
ളവനട്്ത്്ിലം്1078ഓഹെികളനഷ്്ത്്ില്ൊെി
ര്ന്്്.174ഓഹെികളക്്്ൊറ്്െില്്.

ആകസ്ിസ്ൈാങ്്്,ഇനഡസിനഡ്ൈാങ്്്,ബെറ്്
ന കമ്്നി,ഐസിഐസിഐൈാങ്്്,എസൈ്ി
ഐത്െങ്്ിെഓഹെികളാണ്കനത്്നഷ്്ംവനെി
ട്്ത.്സണഫാരെ,സിപ്്,കെെില,ഐെിസി,ഒഎ
നജിസിത്െങ്്ിെഓഹെികളവനട്്ത്്ില്ൊണ്
വല്്സ്കചയത്ത.്

ഊരജം, അെിസ്്ാനസൗകെയ്വികസനം, എ
ഫഎ്ംസിജി, ഫാരെ വിഭാെങ്്ളികലഓഹെികള
വനട്്ത്്ിലാെിര്ന്്്.വാഹനം,ൈാങ്്്,ഐെി,വോ
ഹംഓഹെികളാണ്വിലപ്്നസമ്്രേത്്ികപ്്ട്്ത.്

വിൽപ്്നസമ്്രദം;
വിപണിനഷ്്ത്്ിൽ

കൊച്്ി:കാര്്ഷികവിളകള്്ക്്്വവണ്്ി
എട്ത്്കര്്ഷകര്കെവായപ്കള്കെ
പലിശആന്ക്ലയ്ംകെയ്31വകെല
ഭിക്്്ം.വായപ്കെട്ത്്്ക്തയ്സെെ
ത്്് തിെിച്്െവ് നെത്്്ന്് കര്്ഷക
ര്്ക്്ാണ് പലിശസബസ്ിഡിയക്്്്ം
ഇന്്കസന്്്ീവ്കള്്ക്്്ം അര്്ഹത.
വോക്്്ഡൗണ്് പപ്ഖയ്ാപിച്് സാഹച
െയ്ത്്ില്്കര്്ഷകര്്ക്്്ഈആന്ക്
ലയ്ംലഭിക്്ാന്ള്്തിെതികെയ്31വ
കെൊക്്്കൊെിര്ന്്്.2020ൊര്്ച്്്
ഒന്്ിനം്കെയ്31നം്ഇെെില്്കാലാ
വധിഎത്്്ന്്കാര്്ഷികവായപ്ക
ള്്തിെിച്്െയക്്്്ന്്തിനാണ്തിെതി
നീട്്ിനല്്കിെത.്ഇതന്സെിച്്്പലി
ശസബസ്ിഡിആന്ക്ലയ്ങ്്ള്്ഈ
കര്്ഷകര്്ക്്്നഷ്്ൊവില്്.മ്ന്്്ലക്്ം
ര്പവകെൊണ്കാര്്ഷികവായപ്ന
ല്്ക്ന്്ത.്

ക്തയ്സെെത്്്തിെിച്്െവ്നെത്്്
കൊകെങ്്ില്് ഇത്്െം വായപ്ക
ള്്ക്്്അഞ്്്ശതൊനംസബസ്ിഡി

കഴിച്്്നാല്ശതൊനംപലിശനല്്കി
ൊല്് െതിൊകം്.എന്്ാല്്കൊവി
ഡ്വയ്ാപനത്്ികന്്്പശ്്ാത്്ലത്്ി
ല്്പലകര്്ഷകര്്ക്്്ംവിളകവട്ത്്
വശഷം ഇത് വില്്ക്്ാവോ െകറ്്ര്
സ്്ലവത്്ക്്് കൊണ്്്വോകാവോ
കഴിൊത്്അവസ്്ൊണ.്ഈസാ
ഹചെയ്ത്്ില്് പലര്്ക്്്ം തിെിച്്െവി
ല്് ക്തയ്ത പാലിക്്ാനാക്ൊെിര്
ന്്ില്്.തിെിച്്െവ്മ്െങ്്്വപ്്ള്്പലി
ശ ആന്ക്ലയ്ത്്ിന്ള്് അര്്ഹത
യം്നഷ്്കപ്്ട്ൊെിര്ന്്്.തിെതിനീ
ട്്ിനല്്ക്കവഴികര്്ഷകര്്ക്്്തിെിച്്
െവിന്മ്ന്്് ൊസകത്്സാവകാശം
കിട്്്ം.അര്്ഹൊെപലിശആന്ക്
ലയ്ംവനൊന്ൊകം്.

കര്്ഷകര്്ക്്്പലിശഇളവ്
മെയ്വമെ വായപ്യെട്ത്്്

ക്തയ്സമെത്്്തിരിച്്ടവ്
നടത്്്ന്്കര്്ഷകര്്ക്്ാണ്
പലിശസബസ്ിഡിയക്്്്ം

ഇന്്യസന്്്ീവ്കള്്ക്്്ംഅര്്ഹത

താളംതതറ്്ികര്്ഡോയില്്വില,
വിപണിപിടിക്്ാന്്മത്്രഡമറ്ന്്്



April 4 Saturday 202012 TSR/KKD

തോമയ്്യ്ടട

തോപര്ാംക്ടി ജീവിതം
ഡോമയുുകഥ

പറയാനായിഇരുനുുു.
ഇടുകുുി ജിലുുയിൽ നോതപുാംകുടികുുടു

തുുാണുഎപുുുവീട.ു
"നേ!ദിനോസറിനുവീനോ?'-കുഞുുാപുുുഒ

നു്ുഅതുുാളിചുുു.
നോദയുംസവുാഭാവികം.
""അപത,വീടുതപനു.ുഞാൻദാ ഇവപനനപുു
പലഒരുപലുുിയായിരുനുുുമുമു്ു''.
അതുനകടുുതംുമടിയിലിരുനുുപലുുികടുുിലി
പുുുതലയകുുുനലകു്ുചാടിയിരുനുുു.യഥാർതുു
തുുിൽഎനികു്ുഇതതുയംുവലിപോരുശരീരം
ഉണുുായിഎനുുതുഎങുുപനപയനു്ുനോദിചുുാ
ൽഎനികുുുതപനുുഅറിയിലുു.ഞാൻഉണുുാ

യവീടുുിൽആപകഒരുവലുുുയമുുമുുാചുുിമാതതുനമഉ
ണുുായിരുനുുുളുുു.അവരുപടഏഴുമകുുളംുവിനദശ
തുുായിരുനുുു.എലുുാവരുനടയംുകുടംുബനോനടുു
ചുവരിൽമുപു്ുഎനളതുഅനുസരിചു്ുനിരതുുിതു
കുുിയിരുനുുു.എനുുുംവവകിടു്ുനോൺവരംു.വ
ലയുമുുമുുാചുുിയുപട കഴുതുുിലാണു പോവബൽ
നോൺപകടുുിതുുുകുുിയിരുനുുത.ുഓനോ നോ
ൺവരുനുപുഴംുഓനോ നോനടുുയകുുുു മുനുുി
ലംുപചനുുുനിൽകുുും.അതിൽനിനുുറിയാംവി
ളിആരുനടതാപെനു്ു.
ഞാൻഅവിപടകഴിഞുുകാലപുതുനുുുംഒരാ

ളംുവനുുുകണുുിടുുിലുു.മുനുുുനനരംഒരാൾവനു്ുജന
ലിലുപടഭകുുെംഅകനതുുകുുുവചുുിടുുുനോകംു.ഉ
ചുുയകുുുുളുുനോറിപുുുപങുുാണുഞങുുൾപലുുികൾ
കുു്കിടുുുക.ഞങുുളനുു്എടുുുപതുുുനപരുണുുായിരു
നുുു.വലയുപുുപുുാചുുപുുുനോനടുുയകുുുുപിനുുിലുണുുാ
യിരുനുു മുതുകുുൻ പലുുിനോടായിരുനുുു വലയുമുു

മുുാചുുികു്ുഏറുുവംുഇഷുും.
അതനങുുരുതനുുാ-എനുുാണുപറയുക.
ഇതിനിടയിലാണുഎപുുുവളർചുുഅതിരുകടനുു

ത.ുനീയങുുുതടിചുുുപോഴുതുുനലുുടാഎനുുാൺുുവ
ലയുമുുമുുാചുുിപറയുക.
"അപപുുഈപലുുിവർഗുുംതപനുുയാനോദിനോ

സറായിരുനുുത?ു'-
എപുുുസംശയംനയുായമായതാെനലു.ു
ദിനോസർഅലപുംചരിതതുംപറയാപമനുുമടുുിൽ

അനങുുിയിരുനുുു.
"പിനുുലുുാപത,പണുുുഞങുുപടമുതുമുതുുപുുുപുുൻ

മാപോപകുുനിവർനുുുനിനുുാൽഇനുുപതുുചില
ഫുുാറുുുകളുപടപോകുുംവരംു.ഒരു
കാലുവചുുാൽകുറഞുുതുഅ
ഞുുു കിനോമീറുുപറങുുി
ലംുകവചുുുവയകുുുാം'.
ഇതു നകടുുതംു പ

ലുുി ഒനുു് അഹങുുാര
നതുുപടഎപനുുനോ
കുുി.
ഏതായാലംുനോ

തപുാംകുടി ജീവിതം
കുശാലായിരുനുുു.
അങുുപനയിരിപകുു
പപപടുുനുുാണു എ
ലുുാം തകിടം മറി
ഞുുത.ു"
നോമയുുപപപടുുനു്ു

ഒരുനിമിഷംനിശ
ബുുനായി.

(ജീവിതംവഴിമാ
റിയ ആ സംഭവം
നാപള)

ഇന്്ലെലത്്ചോദയ്ത്്ിന്ശരിയായ
ഉത്്രംഅയച്്വരിൽ
ലെലരലഞ്്ട്ത്്ത:്

ഉതുുരംഅയഹകുുണുു
വാടു്ുസആ്പുനമുുർ:
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സ്രജ്സജി
തുപുുുെിതുുുറ:എലുുാ ദിവസവംുഎ
ലുുായിടതുുുംകറങുുിനടകുുുനുുതുശരി
യലുുനലു.ു..!അനപുുൾഅതയുാവശയുമുളുു
സുുലതുു്നോകുകയാണുനവണുുത.ുന
മുുൾപചനലുുണുുസുുലങുുളിൽരണുുുമ
െികുുുപറങുുിലംു മാറുുിപവചുു് നനരിപടുു
തുുും,ബാകുുിമുഴുവൻനോെിലുപട
യംുഅലുുാപതയംുവകകാരയുംപചയുുും.
സംസുുാനസർകുുാർനിർനദശിചുുകാ
രയുങുുൾകർശനമായിനടപുുാകുുുനുുതി
ലാണു മുഖയും. നോകുു്ഡൗൺ കാല
പതുു എം.സവുരാജു എംഎൽഎയുപട
വാകുുുകളാെിത.ു

എംഎൽഎഓഫിസ് ഉൾപപുുപട
പോനോെമുൻകരുതിലിപനതുടർനു്ു
സവുരാജു പുടുുിയിടുു് ദിവസങുുനളപറയാ
യി.സംസുുാനസർകുുാർമുനനുുടു്ുപവ
കുുുനുുനിർനദശപാലികുുാപതഎംഎ
ൽഎഎനുുതപുിവിനലജൻകറങുുിനട
കുുാൻഈയുവഎംഎൽഎയകുു്ുഒടുുും

താൽപരയുമിലുു.നോഡിലിറങുുിവാഹന
ങുുൾതടഞുുും,കമയുുെിറുുികിചുുണുക
ൾനോറംുനകറിയിറങുുിപടപമടുകുുു
നുുതിലുമലുു,ഈപോനോെകാലതുു്
സവുരാജുതശുദുുപചലുതുുുനുുത.ുതപുുുമ
ണുുലപതുുപോനോെഭീതിയിൽനി
നു്ുനോചിപുുികുുുകപയനുുതിനാണ.ുഅ
തിനായിസർകുുാർനിർനദശംകർശന
മായിനടപുുാകുുുകയാണുഎംഎൽഎ.
രാവിപലതപനുുനിരീകുുങുുളിൽക

ഴിയുനുുവപര കുറിചുുുളുു വിവരങുുളാ
ണുആദയുംആരായുക.നിരീകുുതുുിലു
ളുുവരുപടസുുിതിയംുഅവർവീടുുിൽ
നിനു്ുപുറതു്ുനോകുനുുിപലുുനു്ുഉറപുുാ
കുുുനുുതിനുആനോഗയുതപുവർതുുകനര
യംുനോെിൽബനുുപപുുടംു.കുടുത
ൽസഹായങുുൾകു്ുസഖാകുുളംുസനുു
ദുുതപുവർതുുകരംു കുടി നചരുനുുനോ
പടനിരീകുുെതുുിലുളുുവപരയംുനലുു
രീതിയിൽ തശുദുുികുുാനംു കഴിയുനുുു
ണു്ു. ദിവസവംുമണുുലതുുിപലഒനുനു

രനുടുപഞുുായതുുിൽനനരിപടുുതുുും.
ആപഞുുായതുുിപലപസതകുടുുറിനയയംു,
തപുസിഡുുുിനനയംു പഹൽതുു് ഇൻ

സപ്പകറുുുനറയംു വിലുുപജു ഓഫിസനറ
യംു നനരിൽ കാണംു. അവിടുപതുു
സാഹചരയുങുുൾ വിലയിരുതുുിനവണുു
നിർനദശങുുളംുനൽകംു. നോകുു്ഡൗ
ൺതുടങുുിയതുമുതൽപതിവിലംുനന
രപതുുവീടുുിപലതുുാൻപറുുുനുുുണു്ുഎം
എൽഎയകുു്ു.കുടുതൽസമയവംുവീടുുി
ൽതപനുുയിരികുുാനാണുതശുമപമങുുിലംു
വിതശുമികുുുനുുതുവിരളം.മുഴുവൻസമ
യവംുനോെിൽതപനുുയാണ.ു
നോെിലുപടയാണുമറുുു തപുവർതുു

നങുുപളലുുാം തപനുു ഏനോപിപുുികുുു
നുുത.ുനോകാൻകഴിയാതുുമറുുിടങുുളി
പലലുുാംതപനുുബനുുപപുുടു്ുതപുവർതുുന
ങുുൾ ഓനോ ദിവസവംു വിലയിരു
തുുും.സർകുുാർനിർനദശങുുൾകു്ുആ
നുപാതികമായുളുുഏനോപനമാണുമ
ണുുലതുുിൽനടതുുുനുുത.ുപോതുപരി
പാടികപളലുുാംതപനുുപുർെമായംുഒ
ഴിവാകുുിയിടുുുണു്ു.
എനുുിരുനുുാലംുകഴിഞുുദിവസം

ഓടുുിസംദിനാചരെതുുിപുുുഭാഗമായി
വവകലയുങുുൾനപറുനുുമുനുുുകുടുുിക
ളുപടവീടുകൾസവുരാജുസനുുർശിചുുു.തു
പുുുെിതുുുറബിആർസിയിൽപഠികുുു
നുുഎടമുുാടംവചതനയുയിൽതശുീലകുു
മിയുപടവീടുുിലായിരുനുുുആദയുംഎതുുി
യത.ുകാർതുുിനകയപുുുയംുതഗുീഷമ്യു
പടയംുമകളായതശുീലകു്ുമിബിആർസി
യിപലപരിശീലനതുുിലാണുഅതയുാവ
ശയും സംസാരിചുുുതുടങുുിയത.ു മകൾ
അനമുുഎനുുുവിളിചുുുതുടങുുിയതിപുുു
സനുതുഷതുുിലായിരുനുുു വീടുുുകാർ.
എംഎൽഎവീടുുിപലതുുിയനപുുകളിചി
രികനൊപടയാണു തശുീലകുു്മിവരനവറുു
ത.ുസമുുാനമായി നോനലുുറുു് നോകസു്
കിടുുിയനപുുൾ എംഎൽഎ മാമനു താ
ങസു്പറയാനംുതശുീലകു്ുമികു്ുഏപറഉ
തുുാഹമായിരുനുുു.എരുർ വലിയപറ
മുുിൽ ഉലുുാസപുുു മകൻഅനനുുുവി
പനയംുഎരുർപയുുപുുിളുുിചുുിറയിൽജീ
നനയയംുസനുുർശിചു്ുമധുരംനൽകി.

ശര്ീ ല ക്്്മി ക്്് എം.  സവ് രാ ജ ്എം എ ൽ എ ചോ ചല് ്റ്്്  സ മ്്ാ നി ക്്് ന്്്

മാങ്്രായസം അഗത്്ിച്്ീര
നോംകുകുുിങു

ബിനിതഡദവസി് ഇലയംുപുവംുകായംുനവരുപമലുുാംമുരിങുുപയനപുുപല.എനുുാ
ൽ,അതിനലപറഔഷധമുലയുമുളുുആ
ഹാരവുകുുമാണുഅഗതുുിചുുീര.അഗ
സത്യുമുനികു്ു ഏപറ തപുിയപപുുടുു വു
കുും.പയറുവർഗതുുിൽപപടുുഈപച
ടിയുപടശാസത്തുനാമംപസസബ്ാനി
യതഗുാൻഡിനലുുറഎനുുാണ.ു
പതുുടിവപര ഉയരതുുിൽ വളരംു.

അഞുുുവർഷംവപരഇലയംുപുവംു
വിതുുുകിടുുുനുുകായംുസമുദുുമായില
ഭികുുും.അതുകഴിഞുുാൽതടിമുറിചു്ു
നവപരടുതു്ുഔഷധമാകുുാം.ഇലദാ
ഹശമിനിയായംുഉപനോഗികുുുനുുു.
മാംസയും,പോഴുപു്ു,അനുുജം,നാര,ു
കാതുുുയം, നോസഫ്റസ,് ഇരു

മു്ു,ജീവകംസി,എതുടങുുി
അറുപനോളംനോഷക
ങുുൾ ഈ അതുുുത
പചുുടിയുപട ഇലയി
ൽ അടങുുിയിരി
കുുുനുുു.
ഒരു ഔൺസ്

അഗതുുിയിലനവവിചുുചാറുഒരുടീസപ്ുൺനോഡുലിവർഓ
യിലിനുസമം.മുതതുാശയകുുലു്ുമാറുുാൻഅഗതുുിയിലയിടു്ുനവ
വിപചുുടുതുുപവളുുംഉതുുമം.വജവനവലിയായംുഅടുകുുള
നതുുടുുതുുിലംുവീടുുുമുറുുതുുുപോപകുുഈചീരവുകുുംകുഷി
പചയുുാം.ഒകനുറുാുബർമുതൽഡിസംബർവപരനടീൽകാലം.നോ
ഗകീടങുുപൊനുുുമുണുുാകാറിലുു.
പുവിപുുുതപുനതുയകതകാരെംശിവപുജയകുുുുംവിനശഷപപുുടുു

താണ.ുദിവസവംുകുടിയഅളവിൽഅഗതുുിചുുീരകഴികുുാൻപാ
ടിലുു.പാകംപചയുുുനപുുൾപവളുതുുുളുുിനചർകുുുനുുതുഗയുാസത്ടുബി
ൾഉണുുാകാതിരികുുാൻസഹായികുുും.

സർകുുാർനിർഹദശങുുൾനടപുുാകുുുകമുഖയും:സവുരാജു

മാങ്്സീസണിൽനാവിൽകൊതിയ്റം്
ഒര്മാങ്്രായസംആയാഡോ....

ഹേരുവകൾ:
പഴുതുുമാങുു-1എണുും
ശർകുുരചീകിയതു-150തഗുാം
നതങുുപോതു്ു-1/4കപു്ു
പനയു്ു-2ടീസപ്ുൺ
അണുുിപുുരിപു്ു-10എണുും
ഏലകുുപോടി-1/4ടീസപ്ുൺ
ചുകു്ുപോടിചുുതു-1/4ടീസപ്ുൺ
നതങുുയുപടഒനുുാംപാൽ-1/2കപു്ു
നതങുുയുപടരണുുാംപാൽ-11/2കപു്ു

രയാറാകുുുനുുവിധം:
മാങുുപചറിയസക്വുയർരുപതുുിലുളുുകഷെങുുളാകുുിഒരുടീ
സപ്ുൺപനയുുിൽവഴറുുിമാറുുിവകുുുക.നതങുുപോതുുുംഅണുുി
പരിപുുുംപനയുുിൽവറുപതുുടുതു്ുമാറുുിവയകുുുുക.ശർകുുര1/2ക
പു്ുപവളുുവംുഒഴിചുുുഉരുകുുിഅരിപചുുടുകുുുക.നാളിനകരതുുിപുുു
ഒനുുാംപാലിനായുചിരകിയനതങുുയിനലകു്ുമുനനുു
നാനോടീസപ്ുൺചുടുപവളുുംഒഴിചുുുമികസുി
യിൽചതചുുുനനുുായിപിഴിഞു്ുമാറുുുക.ര
ണുുാംപാലിനായുആദയുംപിഴിഞുുുമാ
റുുിയനാളിനകരംകുറചുുുനനലുുെം
പവളുുംഒഴിചുുുമികസുിയിൽചത
ചുുുനനുുായിപിഴിപഞുുടുകുുുക.
രണുുാംപാലിൽവഴറുുിയമാങുുക
ഷെങുുൾഇടുുുനനുുായിനവവി
കുുുക.ഒരുവിധംനവവാകുനപുു
ൾശർകുുരപാനിഒഴിചുുുനനുുാ
യികുറുകുുിഎടുകുുുക.അതി
നലകുുുഏലകുുപോടിചുുത,ുചു
കു്ുപോടിചുുതുഇടുുുഇളകുുുക.തീ
ഓഫുപചയതുനശഷംഒനുുാംപാ
ൽഒഴിചുുുനനുുായിനോജിപുുികുുുക.
നതങുുപോതുുുംഅണുുിപരിപുുുംകു
ടിഇടുുാൽഅടിപോളി മാങുു പായ
സംപറഡി.

ഇനുുതതുുഹോദയും:
ദിഹോസറുകൾ

എതരുകാലംമുമു്ു
ജീവിചുുിരുനുുവയാണ?ു

പതാടിയിപലവിസമ്യം
റീനാവർഗീസ്

ഡോകു്ുഡൗൺകാലതു്ുപരീകുുികുുാവുനുുപതലുുാംവീടുുിലിരുനു്ു
പചയുുുകയാണുഎലുുാവരംു.ഇനപുുഴിതനടിഅഹാനകുഷെ്

യംുസനോദരിമാരംുഒരുകിടിലൻഡാൻസുമാപയതുുിയിരികുുുകയാണ.ു
അഹാനയംുസനോദരിമാരായദിയ,ഇഷാനി,ഹൻസികഎനുുിവർമു
മുുുംഇവരുപടഡാൻസ്വിഡിനോകൾസമുഹമാധയുമങുുളിൽപങുുുവചുുിടുുു
ണു്ു.
ഇകുുുറിയംു വിഡിനോആരാധകർഏപറുുടുതുുുകഴിഞുുു.അ

ഹാനയുപടയുടയുുബു നപജിലംുഇൻസുുുുതഗുാമിലംുപങുുുവചുുവിഡി
നോഇതിനോടകംലകുുകെകുുിനുആളുകളാണുകണുുത.ുഎനുുാ
ൽദിയയാണുകുടുതൽവകയടിനനടിയത.ുഇതിനുമുൻപംുനാൽ
വർസംഘതുുിപുുുവിഡിനോകൾസമുഹമാധയുമങുുളിൽതരംഗമാ
യിരുനുുു.

ഡാൻസുമായിഅഹാനയംു
സഹോദരിമാരംു

കോട്്യംജില്്
കോവിഡ്വിമ്ക്്ം
നോടുുയം:നോവിഡുബാധിചു്ുനോ
ടുുയംപമഡികുുൽുുനോപളജുആശു
പതതുിയിൽുുചികിതുുയിലായിരുനുു
അവസാനപതുു നോഗിയംു വീടുുി
നലകുുുമടങുുി.ഇനോപടനോവിഡു
സുുിരീകരിചുു്നോസിറുുീവായിതുട
രുനുുവർുുഇലുുാതുുഏകജിലുുയായി
നോടുുയം.നോവിഡുനോഗംജിലുുയി
ൽുുഅവസാനമായിറിനപുുർുുടുു്പച
യതുതുമാർുുചു്ു23നാണ.ു
മുനുുാമപതുുസാമുുിൾുുപരിനോ

ധനപനഗറുുീവാപെനു്ുസുുിരീകരി
ചുുതിപനതുുുടർുുനുുാണു ചികിതുു
യിലായിരുനുുസുുുുാഫുനഴസു്നരഷമ്
നോഹൻുുദാസിപന ഡിസച്ാർുുജുു്
പചയുുാൻുുപമഡികുുൽുുനോർുുഡുതീ
രുമാനിചുുത.ുനോകറുുുർമാർുുകുുുംസ
ഹതപുവർുുതുുകർുുകുുും നനുുി പറ
ഞു്ുഉചുുനോപടനരഷമ്വീടുുിനലകുു്
മടങുുി.വീടുുിൽുു14ദിവസംനിരീകുു
െതുുിൽുുതുടരംു.നോവിഡുചികി
തുുാ വിഭാഗതുുിൽുുതപനുു തുട
ർുുനുുുംനോലിപചയുുാൻുുനരഷമ്സ
നുുദുുതഅറിയിചുുിടുുുണു്ു.
പതുുനംതിടുുജനറൽുുആശുപ

തതുിയിൽുുനിനുുുംആനോഗയുമതതുുുി
യുപടതപുനതുയകനിർുുനദശതപുകാരം
നോടുുയം പമഡികുുൽുു നോനളജു
ആശുപതതുിയിനലകുു്മാറുുിയ 93
വയസുളുുറാനുുിസവുനദശിനോമ
സംു88കാരിയായഭാരയുമറിയാ
മുുയംു പവളുുിയാഴചു വവകിടുു്
ആശുപതതുി വിടുുിരുനുുു. നോവി
ഡു സുുിരീകരിചുുതിനു പുറപമ
തപുായാധികയുവംുവിവിധആനോ
ഗയു തപുശനുങുുളംു കെകുുിപലടു
തുു്വിദഗധുചികിതുുലഭയുമാകുുു
നുുതിനാണുഇവപരനോടുുയനതുു
കു്ുപോണുുുവനുുത.ു
പതുുനംതിടുുജിലുുയിൽുുആദയും

നോവിഡുസുുിരീകരിചുുവരുപടബ
നുുുകുുളാണുനോമസംുമറിയാമുു
യംു.ഇവരുപടബനുുുകുുളായപച
ങുുളംസവുനദശിനോബിനംുഭാരയുറീ

നയകുുുുമാണുനോടുുയതു്ുആദയുമാ
യിനോഗംബാധിചുുത.ുനോടുുയംപമ
ഡികുുൽുുനോനളജിൽുുചികിതുുയി
ലായിരുനുുഇവർുുനനരപതുുനോഗ
വിമുകുുരായിആശുപതതുിവിടുുിരു
നുുു.ഇനിജിലുുയിൽുുപോനോെല
കുുെങുുളുമായി ചികിതുുയിലു
ളുുതു പവളുുിയാഴചു പമഡികുുൽുു
നോനളജിൽുുതപുനവശിപുുികുുപപുുടുുഒ
രാൾുുമാതതുമാണ.ു3251നപർുുവീടുക
ളിൽുുനിരീകുുെതുുിൽുുതുടരുനുുു
ണുു്. 28 ദിവസംപുർുുതുുി
യാകുനുു മുറ
യകുുു് ഇവപര
നിരീകുുെ
തുുിൽുുനി
നു്ുഒഴിവാ
കുുും.
ആ

ശുപതതുി
വിടുുവപര
യാതതുയാ
കുുാൻുുപമ
ഡികുുൽുു
നോനളജു
തപുിൻുുസി
പുുൽുു നോ. 
നോസ്നോ
സഫ,ു ആ
ശുപതതുി
സുതപുണു്ു
നോ. ജയ
കുമാർുു,
സാംതകുമി
ക നോഗ
ചികിതുുാ
വിഭാഗംനമ
ധാവി നോ. 
സജിതകുുമാർുു, തീതവുപരിചരെ
വിഭാഗതുുിപുുുചുമതലവഹികുുു
നുു നോ. വി.ടി.അനുരാജ,ുമുൻുു
എം.എൽുു.എവി.എൻുു.വാസവൻുു
തുടങുുിയവർുുസനുുിഹിതരായിരു
നുുു.

ഐശവ്രയ്പര്കാശ്
7thസ്്്്ാൻഡേർഡ്

ഡകപദ്്്ീയവിദയ്ാലയം
കടവപത്്്,കൊച്്ി

ശരിയുതുുരം:
ദിനോസറുകൾപലുുിയലുു.അവവയുതയുസത്

ഉരഗവർഗതുുിൽപപുുടുുവയാണ.ുമറു്ു
ഉരഗങുുളിൽനിനു്ുവയുതയുസത്മായിഇവയകുു്ു

നിവർനുുുനടകുുാൻകഴിയുമായിരുനുുു.
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